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»حقيقة حزينة… من سقطوا في 
تطبيق يحمي المرأة من أفغانستان ذهبوا سدًى«

التحّرش في المهرجانات
تطبيق يحمي المرأة من التحّرش في المهرجانات
من  النساء  لحماية  جديداً  تطبيقا  فرنسا  أطلقت 
المهرجانات،  في  الجنسي  والتحرش  العنف 
المنظمين  قبل  من  »سافر«  تطبيق  إنشاء  وتم 
وسيتم  مارسيليا  في  »مارساتاك«  مهرجان  في 
هذا  مطلع  في  األولى  للمرة  هناك  استخدامه 

األسبوع.
يسمح  الذي  نفسه،  التطبيق  إلى  وباإلضافة 
سيكون  مساعدة،  إشارة  بإرسال  للمستخدمين 
هناك فريق في الموقع، موزع على أسس تمكنه 
وضع  وتم  الطوارئ،  حال  بسرعة  التدّخل  من 
ونقطة  آمنة  كمساحة  المهرجان،  في  منصة 

اتصال.
يمكن  الهوية،  مجهول  التطبيق  وباستخدام 

لألشخاص اإلبالغ أنهم شاهدوا تحرشاً أو اعتداًء 
أو  بالضيق  يشعر  شخص  ألي  ويمكن  جنسياً، 

عدم االرتياح استخدام التطبيق أيضاً.
جروب  بابا  »علي  مجموعة  قررت  كما 
مهنية  لجنة  تشكيل  العمالقة  الصينية  هولدنج« 
من  بأمور  الخاصة  التنظيمية  المعايير  لتعزيز 
نقلته  لما  ووفقاً  الجنسي،  التحرش  منع  بينها 
وكالة »بلومبرج« لألنباء فإن »لجنة بيئة مكان 
بتعيين فريق عمل مستقل يكون  العمل« ستقوم 
وتقارير  شكاوى  أية  في  التحقيق  عن  مسؤوالً 

تتعلق بالتحرش الجنسي واالعتداء الجنسي.
كما تعتزم الشركة العمل على تحسين التوجيهات 
المتعلقة بانخراط الموظفين مع العمالء والشركاء 
واضحة  حدود  وضع  على  الموظفين  لمساعدة 

بين العمل والتفاعل االجتماعي.
المؤقت  التحقيق  نتائج  أن  الشركة  وأوضحت 
 »807 »حادثة  بـ  المتعلقة  العقوبات  وقرارات 
النتائج  ستعلن  وأنها  االنتهاء،  على  أوشكت 

للجميع في أقرب وقت ممكن.
متهم  مدير  فصل  مؤخراً  المجموعة  وقررت 
باالعتداء الجنسي، مع تحركها الحتواء تداعيات 
الفضيحة، بعد أن نشرت إحدى موظفات الشركة 
تشكو  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  رواية 
فيها من محنتها في الشركة، في ظل تزايد الجدل 
التكنولوجيا  قطاع  في  الجنسي  التمييز  بشأن 

بالصين.
وكاالت

من  النساء  لحماية  جديداً  تطبيقا  فرنسا  أطلقت 
المهرجانات،  في  الجنسي  والتحرش  العنف 
المنظمين  قبل  من  »سافر«  تطبيق  إنشاء  وتم 
في مهرجان »مارساتاك« في مارسيليا وسيتم 
هذا  مطلع  في  األولى  للمرة  هناك  استخدامه 

األسبوع.
يسمح  الذي  نفسه،  التطبيق  إلى  وباإلضافة 
سيكون  مساعدة،  إشارة  بإرسال  للمستخدمين 
هناك فريق في الموقع، موزع على أسس تمكنه 
من التدّخل بسرعة حال الطوارئ، وتم وضع 
ونقطة  آمنة  كمساحة  المهرجان،  في  منصة 

اتصال.
يمكن  الهوية،  مجهول  التطبيق  وباستخدام 
أو  تحرشاً  شاهدوا  أنهم  اإلبالغ  لألشخاص 
يشعر  شخص  ألي  ويمكن  جنسياً،  اعتداًء 
التطبيق  استخدام  االرتياح  عدم  أو  بالضيق 

أيضاً.
جروب  بابا  »علي  مجموعة  قررت  كما 
هولدنج« الصينية العمالقة تشكيل لجنة مهنية 
بأمور من  الخاصة  التنظيمية  المعايير  لتعزيز 
نقلته  لما  ووفقاً  الجنسي،  التحرش  منع  بينها 

وكالة »بلومبرج« لألنباء فإن »لجنة بيئة مكان 
العمل« ستقوم بتعيين فريق عمل مستقل يكون 
وتقارير  أية شكاوى  في  التحقيق  عن  مسؤوالً 

تتعلق بالتحرش الجنسي واالعتداء الجنسي.
تحسين  على  العمل  الشركة  تعتزم  كما 
مع  الموظفين  بانخراط  المتعلقة  التوجيهات 
على  الموظفين  لمساعدة  والشركاء  العمالء 
والتفاعل  العمل  بين  واضحة  حدود  وضع 

االجتماعي.
المؤقت  التحقيق  نتائج  أن  الشركة  وأوضحت 
وقرارات العقوبات المتعلقة بـ »حادثة 807« 
النتائج  ستعلن  وأنها  االنتهاء،  على  أوشكت 

للجميع في أقرب وقت ممكن.
متهم  مدير  فصل  مؤخراً  المجموعة  وقررت 
الحتواء  تحركها  مع  الجنسي،  باالعتداء 
إحدى  نشرت  أن  بعد  الفضيحة،  تداعيات 
التواصل  مواقع  عبر  رواية  الشركة  موظفات 
االجتماعي تشكو فيها من محنتها في الشركة، 
في ظل تزايد الجدل بشأن التمييز الجنسي في 

قطاع التكنولوجيا بالصين.
وكاالت

عبري إيليا: افتتاح ممثليتنا يف جنيف خطوة 
يف الطريق الصحيح

أكدت نائبة الرئاسة المشتركة لدائرة العالقات الخارجية في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبير إيليا، أن األهمية 
الكبيرة الفتتاح ممثلية اإلدارة الذاتية في جنيف السويسرية تكمن في كونها صلة وصل بين الشعب في شمال وشرق 
سوريا والدول الخارجية، مشيرةً إلى أنها ستلعب دوراً كبيراً في إيصال صوت الشعب للخارج وستعطي الصورة 

الواضحة عن المنطقة...«4

الرئيسة المشرتكة لمعهد 
أبحاث اللغة والثقافة يف 

مزيوبوتاميا: يجب جعل 
اللغة الكردية رسمية

تعانق وتنّوع فين يف صالة 
المعارض بمركز محمد شيخو

أفادت الرئيسة المشتركة لمعهد أبحاث اللغة والثقافة في ميزوبوتاميا، شيالن 
كان، أن اللغة الكردية يجب أن تكون لغة رسمية في جميع المؤسسات وفي 

المجتمع، كما يجب استخدامها في الحياة اليومية أيضاً...«3

بهدف إبراز جوانب العيش المشترك 
وأخّوة الشعوب بين شعوب إقليم 

الجزيرة؛ أقامت منظمة »كاف 
GAV« وضمن المرحلة الثانية 
من نشاطاتها الفنية والثقافية في 

مشروعها الذي أطلقت عليه »بيت 
الجزيرة2« معرضاً منوعاً للفن 

تضّمن معرضاً للصور والرسم والفن 
التشكيلي...«8

تحويل المدارس يف كري سيب 
المحتلة لقواعد عسكرية

حّول االحتالل التركي ومرتزقته بعد احتاللهم لمقاطعة كري سبي غالبية المدارس 
الواقعة على خطوط التماس إلى قواعد عسكرية، حارماً بذلك عشرات اآلالف من 

التالميذ في تلك المناطق من التعليم...«2

 بالهجمات 
ً
تن�ديدا

التركّية على مناطق 
شمال وشرق سوريا 
 
ً
وشنكال، واستنكارا

للموقف الدولي 
المتخاذل حيال 

هجمات المحتل 
التركي ومرتزقته؛ 
تظاهر اآلالف في 

قامشلو، مشددين 
على ضرورة التصدي 

لتلك الهجمات 
 
ً
بالوقوف صفا

2»...
ً
واحدا

تنديدًا بهجمات االحتالل التركي تظاهر 
اآلالف في قامشلو

بعدسة دلين أحمد
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هل تمنح أقراص األسبرين األمل في عالج 
آمن لسرطان الثدي

خطوات للحفاظ على رطوبة 
الجسم في الصيف

ابتكار ُيغني عن البطارية في 
جهاز تنظيم ضربات القلب

األسبرين،  أقراص  تعمل  أن  الباحثون  يأمل 
الدواء الرخيص والمتوفر على نطاق واسع، 
الثدي  سرطانات  أنواع   أخطر  عالج  على 
الشرسة، وسرطان الثدي الثالثي السلبي من 
عالجها  يصعب  التي  األورام  جعل  خالل 

أكثر استجابة لألدوية المضادة للسرطان.

في  فريق  فإن  الغارديان  صحيفة  وحسب 
الخدمات  لهيئة  التابعة  كريستي  مؤسسة 
الطبية البريطانية في مانشستر، بدأ بتجريب 
األسبرين مع مرضى سرطان الثدي السلبي 
الختبار  سريرية  دراسة  أول  في  الثالثي، 

فعالية األسبرين على هذا المستوى.
آن  الدكتورة  بقيادة  البحث  وسيجرى 
ويشمل  مانشستر،  جامعة  من  أرمسترونغ 
مع  أفيلوماب  المناعي  العالج  عقار  تجربة 
المرضى  يتلقى  أن  قبل  ودونه  األسبرين 

الجراحة والعالج الكيميائي.
وقالت جمعية )بريست كانسر ناو( إن النتائج 
من  المزيد  إلى  تؤدي  أن  يمكن  الناجحة 
واألفيلوماب  لألسبرين  السريرية  التجارب 

الثانوي الثالثي السلبي غير  الثدي  لسرطان 
تنتشر  عندما  يحدث  والذي  للعالج،  القابل 
إلى  الثدي  التي بدأت في  السرطانية  الخاليا 

أجزاء أخرى من الجسم.
ولفتت المنظمة الخيرية إلى أن هناك حوالي 
8 آالف امرأة مصابة بسرطان الثدي السلبي 

الثالثي في المملكة المتحدة كل عام.
وأضافت المنظمة أن هذا النوع من سرطان 
أكثر عدوانية  ولكنه غالباً  أقل شيوعاً  الثدي 
النساء  على  متناسب  غير  بشكل  ويؤثر 

األصغر سناً والنساء السود.
األسبرين يمكن أن يمنع السرطان من صنع 
ويفتقر  المناعية،  االستجابة  تضعف  مواد 
هذا النوع من األورام إلى المستقبالت التي 
تمتلكها بعض سرطانات الثدي األخرى، ما 
يعني أن بعض العالجات المعينة للسرطان، 
مثل الهرسبتين، لن تعمل، في حين أن بعض 
األدوية والعالجات األخرى يمكن أن تساعد.
السابقة  األبحاث  أن  أرمسترونغ  وأوضحت 
يجعل  أن  يمكن  األسبرين  أن  إلى  أشارت 
أنواعاً معينة من العالج المناعي أكثر فعالية 

مواد  صنع  من  السرطان  منع  خالل  من 
تضعف االستجابة المناعية.

مثل  لاللتهابات  المضادة  لألدوية  ويمكن 
األسبرين أن تحمل مفتاح زيادة فعالية العالج 
الوقت،  نفس  في  استخدامها  عند  المناعي 
األسبرين  مثل  دواء  استخدام  تجربة  وتعتبر 

نطاق  متوفر على  لالهتمام ألنه  مثيراً  أمراً 
واسع وإنتاجه غير مكلف.

وتابعت أرمسترونغ نأمل أن تظهر تجاربنا 
أنه عندما يقترن األسبرين بالعالج المناعي، 
فإنه يمكنه أن يعزز مفعول هذه األدوية وقد 
لعالج  آمنة  جديدة  طريقة  النهاية  في  يوفر 

سرطان الثدي.
وبَيّن الدكتور سيمون فينسينت، مدير األبحاث 
والدعم والتأثير في )بريست كانسر ناو( بأن 
الثدي  امرأة مصابة بسرطان  »ثمانية آالف 
تواجه  المتحدة  المملكة  في  السلبي  الثالثي 
كل عام الواقع المخيف المتمثل في خيارات 
إلى  ماسة  بحاجة  ونحن  المحدودة،  العالج 
األبحاث  أشارت  وقد  األمر،  هذا  معالجة 
يُحسن  أن  يمكن  األسبرين  أن  إلى  بالفعل 
ونأمل  السرطان،  مرضى  من  العديد  نتائج 
أن تظهر تجربة أرمسترونغ أن األمر نفسه 
السلبي  الثدي  سرطان  مرضى  على  ينطبق 
خسارة  من  الحد  من  نتمكن  حتى  الثالثي، 
المرض  هذا  بسبب  األرواح  من  المزيد 

المدمر«.
أن  ناو(  كانسر  )بريست  جمعية  وكشفت 
شركة األدوية فايزر قدمت التمويل للمؤسسة 
الخيرية من خالل منحة بحثية طبية مستقلة 
ومنحت باحثيها إمكانية الوصول إلى العديد 

من األدوية التي تصنعها.

بالغ  أمراً  الجسم  ترطيب  على  الحفاظ  يعدّ 
 60 يتألف  حيث  وعافيتنا،  لصحتنا  األهمية 
بينما  الماء،  اإلنسان من  المئة من جسم  في 
تتكون معظم األعضاء الحيوية في أجسامنا 

من نسبة كبيرة من الماء كذلك.
على سبيل المثال، يشكل الماء 70 في المئة 
الرئتين،  من  المئة  في  و90  الدماغ  من 
إذ  الدم،  من  المئة  في   80 يشكل  بينما 
وتوزيع  تدفق  الدم  في  الماء  وجود  يضمن 
البروتين والجلوكوز والمعادن والهرمونات 
نقل  على  يعمل  الذي  والهيموجلوبين، 
األكسجين، كما يساعد الماء في تنظيم درجة 
بين  الغذائية  العناصر  ونقل  الجسم  حرارة 
الخاليا وترطيب األغشية المخاطية وضمان 

التصريف المناسب للفضالت من الجسم.
آنا كارولينا كورسي  تقول  السياق  وفي هذا 
فيرست  فيتنس  لدى  اللياقة  مديرة  بيريرا، 
مستمر  بشكل  أجسامنا  من  الماء  »يخرج 
والتنفس،  والبول  التعرق  خالل  من  يومياً 
وهذه المخرجات تحتوي كذلك على جزيئات 
في  مهماً  دوراً  تلعب  التي  اإللكتروليت 
مستويات  على  والحفاظ  العضالت  انقباض 
الترطيب بالجسم، وتنظيم مستوى الحموضة 
بالقدر  الجسم  احتفاظ  من  بد  فال  ولهذا  فيه، 
الالزم من الماء عبر تناول كمية كافية ال تقل 

عن لترين من الماء كل يوم«.
كل  الماء  من  لترين  شرب  على  وللحرص 
لدى  اللياقة  مديرة  كارولينا  آنا  تقدم  يوم، 
البسيطة  النصائح  بعض  فيرست،  فيتنس 
والفعالة للحفاظ على ترطيب الجسم لتحسين 
الصحة والشعور بالراحة في أشهر الصيف 

الحارة. 
جوز  ماء  يحتوي  الهند:  جوز  ماء  تناول  ـ 
الهند على كميات عالية من البوتاسيوم، وهو 
ممتاز للترطيب ولتجدد الخاليا بعد التمرين، 
اإللكتروليت  عناصر  على  يحتوي  أنه  كما 

والفوسفور،  والصوديوم  المغنيسيوم  مثل 
ومحتواه من السكر أقل من معظم مشروبات 
الطاقة، مما يجعله بديالً رائعاً للترطيب قبل 
أو خالل أو بعد التمارين المتوسطة أو شديدة 

الصعوبة.
الطرق  من  بالماء:  الغنية  األطعمة  تناول  ـ 
من  الكافية  الكميات  على  للحصول  الفعالة 
الماء تناول األطعمة الغنية بالماء، فاحرص 
نظامك  إلى  والخضار  الفاكهة  إضافة  على 
من  األطعمة  أفضل  ومن  اليومي،  الغذائي 
 96 الماء  )يشكل  الخيار  تناول  الناحية  هذه 
 ) المئة  في   95( والكوسا  منه(  المئة  في 
فروت  والجريب  المئة(  في   92( والبطيخ 

)91 في المئة(.
تناول  التمرين:  الترطيب قبل وأثناء وبعد  ـ 
درجة  ينظم  فهو  للجسم،  جداً  مهم  الماء 
وينقل  المفاصل  حركة  ويسهل  الحرارة 
للجسم  يضمن  بشكل  الغذائية  العناصر 
حصوله على ما يكفي من الطاقة، فالجفاف 
يشعر الجسم بالتعب واإلرهاق أثناء ممارسة 
التمارين، وقد يضعف العمليات العقلية، مما 
وبعدها  التمارين  قبل  الماء  شرب  أن  يعني 

وخالل ممارستها أمر في غاية الضرورة.
هناك العديد من العوامل، التي ينبغي أخذها 
ومعدل  والحرارة  كالرطوبة  باالعتبار، 
ولكن  البدني،  النشاط  فترة  وطول  التعرق 
اإلرشادات التالية مناسبة لمعرفة كمية الماء، 

التي تحتاج إليها بشكل عام:
على  المداومة  للغاية  الصعب  من  يكون  قد 
االنشغال  أثناء  اليوم  طوال  الماء  شرب 
أو  عبوة  وجود  على  فاحرص  بالعمل، 
زجاجة من الماء على مكتبك أو احمل عبوة 
ماء بحجم 500 مل معك أثناء التنقل لتتذكر 
دوماً الحفاظ على الترطيب وتناول ما يكفي 

من الماء يومياً.
شاي  األعشاب:  شاي  بتناول  يومك  ابدأ  ـ 
حيث  اليوم،  لبدء  ممتازة  طريقة  األعشاب 
دافئاً  أو  بارداً  بتناوله  االستمتاع  يمكنك 
بمختلف النكهات اللذيذة كالزهور أو التوابل 
األعشاب  شاي  يتميز  الحلو،  المذاق  أو 
مضادات  من  كبيرة  كميات  على  باحتوائه 
وتخفيف  تقليل  في  تساعد  والتي  األكسدة، 
األمراض  من  والوقاية  األكسدة  ضغط 
أي  والسكر،  الدم  ضغط  كارتفاع  المزمنة 
لذيذة  بنكهة  بالماء  أشبه  األعشاب  شاي  أن 

والكثير من المزايا الصحية اإلضافية.
ـ استبدل الصودا بالماء المعدني: إن كنت من 
محبي المشروبات الغازية أو تستمتع بتناول 
أخرى  بخيارات  استبدالها  فحاول  الصودا، 

منعشة كالماء الغازي أو المعدني،
الجميع  يعرف  كما  الغازية  فالمشروبات 
تحتوي كميات هائلة من السكر، الذي يتحول 
من  الكثير  ويسبب  الكبد  في  دهون  إلى 
للخيارات  ويمكن  الصحة،  على  األضرار 
الصودا،  من  بدالً  الماء  كتناول  الصحية، 
أن تقلل من فرص اإلصابة بأمراض القلب 

وتساعد في تخفيف الوزن.

لتنظيم  جهاز  تطوير  من  صينيون،  باحثون  تمكن 
ضربات القلب يعمل من دون بطارية، اعتماداً على 

نبضات القلب نفسه.
الحركية  الطاقة  الجديد على تجميع  الجهاز  ويعتمد 
الدم عبر هذا  تتشكل عن طريق ضخ  التي  للقلب، 
معظم  استبدال  يجب  الحالي،  الوقت  وفي  العضو. 
بطاريات جهاز تنظيم ضربات القلب كل خمس إلى 
12 عاماً، والقيام بذلك يعني إجراء جراحة في كل 

مرة.
ومع ذلك، يحاول باحثون من جامعة )شنغهاي جياو 
تونغ( حل هذه المشكلة من خالل تطوير جهاز يعمل 
على القلب نفسه لتوليد الطاقة، ما يعني أنه لن يتم 

استبدال بطارية جهاز تنظيم ضربات القلب.
ووفق ما ذكرت وكالة )يونايتد برس إنترناشونال( 
من  المزيد  حالياً  يجرون  الباحثين  فإن  األميركية، 
الحيوانات  االختراع مع  لهذا  والتجارب  الدراسات 
للتحقق من سالمته، قبل اعتماده لالستعمال البشري.
بجامعة  الميكانيكية  الهندسة  في  الباحث  وبحسب 
االختالف  فإن  الصين،  في  تونغ(  جياو  )شنغهاي 
واألجهزة  الجديد  القلب  ضربات  تنظيم  جهاز  بين 
الذي  األمر  الطاقة،  إمداد  يكمن في طريقة  القديمة 
يمهد الطريق أمام تطوير العديد من األجهزة الطبية 

الحيوية القابلة للزراعة في المستقبل.
وتتكون أجهزة تنظيم ضربات القلب النموذجية من 
كمبيوتر  ودائرة  بطارية  على  يحتوي  نبض،  مولد 

صغيرة، وسلك واحد أو أكثر
يعرف بمنظم السرعة، تتصل بالقلب. ويبعث المولد 
ويطلق  القلب  إلى  األسالك  عبر  كهربائية  نبضات 

على معدل إرسالها للخارج معدل السرعة.
ويستثمر يي زيران وفريقه طاقة دون بطارية، لكن 
التحدي كان الحصول على طاقة كافية عن طريق 

جمع الطاقة الحركية للقلب.
وقال يي )إذا كانت القوة العملية للقلب 0.5 نيوتن، 

فيجب أن تبلغ الطاقة حوالي 192 ميكرو واط(.
القلب  ضربات  تنظيم  جهاز  إلى  بالنسبة  لذلك، 
التجاري، يكفي ما ال يقل عن 10 ميكرو واط فقط 

لعمله العادي.
نفسه،  الوقت  على  يحافظ  أن  السليم  للقلب  ويمكن 
عن طريق جهاز تنظيم ضربات القلب الداخلي الذي 

يسمى العقدة الجيبية في الحجرة العلوية اليمنى.

إلى 100 مرة  وتطلق شحنة كهربائية حوالي 60 
في الدقيقة، وتؤدي هذه الطاقة الكهربائية إلى سلسلة 
من التقلصات في عضلة القلب والتي بدورها تضخ 

الدم في جميع أنحاء الجسم.
العمر أو بمجرد إصابته  القلب في  تقدم  ولكن، مع 
أيضاً،  لضربة  الجيبية  العقدة  تتعرض  بالمرض، 
الوقت  في  القلب  نبض  الحفاظ على  في  تفشل  وقد 

المناسب أو على اإلطالق.
القرن  من  الخمسينات  أواخر  منذ  الحظ،  ولحسن 
قابل  صغير  جهاز  استبدال  من  تمكنا  الماضي، 
اإلشارات  هذه  إلرسال  بالبطارية  يعمل  للزرع 

الكهربائية بمجرد أن يتعذر على القلب ذلك.
القلب  ضربات  تنظيم  جهاز  وضع  عملية  وتعتبر 
الكهربائية  القلب  نبضات  تغذي  التي  واألسالك 
تجويف  فتح  األطباء  من  وتتطلب  معقدة،  عملية 

الصدر.
ويتم وضع جهاز تنظيم ضربات القلب نفسه بعيداً 

في )جيب( أقرب بكثير إلى سطح الجلد.
فقط  وبمجرد نفاد البطارية، عادة ما يكون مطلوباً 
مخدر موضعي إلزالة الجهاز القديم ووضع جهاز 

جديد مشحون بالكامل.
ويوجد في مركز أجهزة الفريق، طبقات من المواد 
خاصية  وهي  البيزوكهربائية،  أو  الكهرضغطية، 
استجابة  كهربائي  جهد  توليد  على  المواد  لبعض 
على  ضغط  تطبيق  فعند  ميكانيكي،  إجهاد  لتطبيق 
الكهربائية مما  الشحنات  فيها بعض  تتقارب  المادة 
العديد  وتكتسب  كهربائياً،  جهداً  طرفيها  على  يولّد 
من المواد شحنة كهربائية عند تطبيق القوة عليها، 

بما في ذلك الشحنة الطبيعية في أجسامنا.
مادة  على  كافية  قوة  تطبيق  في  الحيلة  وتكمن 
بمفردها  المواد  ثم شحنتها، ألن هذه  كهرضغطية، 

ال تشغل الكثير من الطاقة.
الكهرباء  إلى  يتطلعون  العلماء  كان  ولطالما 
بل  المهدورة،  الطاقة  الستعادة  كحل  االنضغاطية 
إن البعض طبقها على جهاز تنظيم ضربات القلب 

من قبل.
الذي ال  القلب  تنظيم ضربات  )إن جهاز  يي  وقال 
يعمل بالبطارية أمر ممكن من خالل استخدام تقنية 
طريقة  توفر  والتي  للزرع،  القابلة  الطاقة  تجميع 

مستدامة إلمداد الطاقة(.

تنديداً بهجمات االحتالل التركي تظاهر اآلالف في قامشلو

تاريخ خيانة الديمقراطي الكردستاني 
ال نهاية له

الجيش العراقي يؤكد مغادرة حزب 
العمال الكردستاني لباشور

محاضرة لحزب الحداثة والديمقراطية تحت 
عنوان »الحقيقة والواقع والتوعية االجتماعية«

تحويل المدارس في كري سبي المحتلة لقواعد عسكرية

الديمقراطي  االتحاد  حزب  نظمها  التظاهرة 
ومؤتمر ستار، حيث احتشدت مختلف الشعوب 
في قامشلو بشارع منير حبيب، رافعين صور 
القائد عبد هللا أوجالن واألعالم التي ترمز إلى 
المتظاهرون  حمل  كما  آفا،  روج  في  الثورة 
مجزرة  وشهداء  شنكال  قادة  شهداء  صور 
جيش  طائرات  استهدفتهم  الذين  المشفى 
ُكتب  ليافطات  باإلضافة  التركي،  االحتالل 
عليها »الصمت الدولي هو الموافقة على إبادة 

المقاومة  المتظاهرون  اإليزيديين، وحيّا  إرادة 
الديمقراطية  سوريا  قوات  مقاتلو  يبديها  التي 
»تحيا  وهتفوا  التركي،  االحتالل  جيش  ضد 
»ال  الخيانة«،  »تموت  تمر«،  تل  مقاومة 
لالحتالل التركي«، ورافعين إشارات النصر.

لتتوقف عند  المدينة  التظاهرة شوارع  وجابت 
مبنى مفوضية األمم المتحدة في حي السياحي، 
وهناك وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجالالً 
على أرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك 

قامشلو  مدينة  في  الديمقراطي  االتحاد  لحزب 
مسعود داوود، كلمة قال فيها: »نعيش مرحلة 
ومصيرية  تاريخية  تغيّرات  أمام  نحن  جديدة، 
من الممكن أن تكون األيام المقبلة أياماً نضمن 
األيام  هذه  تكون  أن  يمكن  انتصارنا،  فيها 
أن  لكن علينا  عصيبة ونمر بحرب ضروس، 
نكون على أهبة االستعداد للوقوف أمام جميع 

االحتماالت«.

وحدات  في  المقاتلة  أشارت  ـ  األخبار  مركز 
تعاون  إلى  كردستان  بريفان  المرأة  حماية 
الدولة  مع  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
الديمقراطي  الحزب  قام  »لقد  وقالت:  التركية 
التاريخ  في  عديدة  مرات  بالخيانة  الكردستاني 
وهو اليوم يعيد ذلك مرة أخرى ويسطّر التاريخ 

بوجه أسود«.
كردستان  باشور  من  كردستان  بريفان  المقاتلة 
المنضمة إلى صفوف وحدات حماية المرأة منذ 
الديمقراطي  الحزب  بأن  أوضحت   2016 عام 
يريدان  المحتلة  التركية  والدولة  الكردستاني 
كردستان  باشور  واحتالل  الكرد  وحدة  ضرب 
سياسة  انتهاج  يتم  حيث  واهية،  حجج  تحت 
قبل  من  كردستان  باشور  تجاه  جداً  خطيرة 
الحزب الديمقراطي الكردستاني والدولة التركية 
سياسة تأسست على ضرب ومحاربة الكرد في 

كل مكان وتشتيت شملهم.  

املصالح الضيقة ستؤدي إىل نهاية 
وخيمة

بخيانته  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  يُعرف 
مرة  التاريخ  هذا  يكرر  اليوم  وهو  التاريخ  في 
احتالل  على  التركية  الدولة  ويساعد  أخرى 
باشور  في  وبخاصٍة  الكرد  وإبادة  كردستان 
كردستان، يريد الحزب الديمقراطي الكردستاني 
آفا،  وروج  باكور  عن  كردستان  باشور  فصل 
بعض  أجل  من  التركية  الدولة  مع  وتتعاون 
الحزب  ليدرك  لكن  الضيقة،  الحزبية  المصالح 
التي  الخيانة  أن  جيداً  الكردستاني  الديمقراطي 
نهايته  وستكون  التاريخ  في  تتكرر  يرتكبها 

وخيمة.
احتالل  إلى  االنتباه  كردستان  بريفان  ولفتت 

سري كانيه وكري سبي وعفرين وقالت: هجوم 
الحزب الديمقراطي الكردستاني والدولة التركية 
وأهل  باشور  بطبيعة  كبيرة  أضراراً  يُلحقان 
كانيه وكري سبي  تعرضت سري  كما  باشور، 
قبل  من  والنهب  والتدمير  لالحتالل  وعفرين 
تتعرض  كردستان  باشور  فإن  التركية  الدولة 
الديمقراطي  الحزب  أن  ويبدو  األسلوب،  لنفس 
ما  خطورة  مدى  جيداً  يُدرك  ال  الكردستاني 

يجري على الكرد. 
بريفان  المرأة  حماية  وحدات  مقاتلة  واختتمت 
محاربة  باشور  أهل  على  قائلةً:  كردستان 
والحزب  المحتلة  التركية  الدولة  تصرفات 
النساء  وخاصةً  الكردستاني،  الديمقراطي 
والشباب منهم بأال يتأثروا بهذه السياسة التي يتم 
اتباعها، ومن الضروري محاربة هذا االحتالل 
ومقاومته فباشور كردستان معروف بانتفاضاته، 
وإذا عدنا للتاريخ سنرى العديد من االنتفاضات 
الضروري عدم  من  لذلك  باشور،  من  بدأت  قد 
الخوف من الدولة التركيّة والحزب الديمقراطي 
للشوارع  الخروج  الشعب  وعلى  الكردستاني 

لمقاومة سياسات اإلبادة واالحتالل.

عمليات  قيادة  صّرحت  ـ  األخبار  مركز 
السبت  يوم  العراقي  الجيش  في  نينوى  غرب 
العمال  نفت من خاللها عودة حزب  الماضي 
العمليات  قائد  وقال  القضاء،  إلى  الكردستاني 
تصريح  في  الطائي  جبار  الركن  اللواء 
صحفي، إن الحديث حول عودة حزب العمال 
إلى قضاء شنكال مجرد شائعات  الكردستاني 

يطلقها المغرضون هنا وهناك.
مستقر  شنكال  في  الوضع  الطائي:  وأضاف 
مستمرة  األمنية  واالتفاقية  اللحظة  هذه  حتى 

بالتطبيق، ولكن هناك بعض التلكؤ في التنفيذ 
بسبب اإلجراءات اإلدارية ليس إال.

»الحقيقة  عنوان  تحت  ـ  كردي  آزاد  منبج/ 
حزب  نظم  االجتماعية«،  والتوعية  والواقع 
منبج  في  السورية  والديمقراطية  الحداثة 
محاضرة، تطرق فيها إلى مجموعة من األمور 

حول الحقيقة من الواقع.

المحاضرة أقيمت في مقر مكتب الحزب الكائن 
األحزاب  عن  ممثلون  حضرها  منبج  بمدينة 
في  عضو  وقدمها  مستقلة  وشخصيات  واللجان 
حزب الحداثة والديمقراطية عبد حجي العبد هللا.
بين  المحاور  من  عدد  إلى  المحاضرة  تناولت 
المحاضر  حاول  الواقع،  وتحليل  الحقيقة  تفسير 
خالل  من  والديمقراطية  الحقيقة  مفهوم  تعزيز 
في  سردية  أكثر  كانت  التي  األمثلة  من  العديد 
قبل  من  ومعالجتها  اإلشكاليات  جوهر  توضيح 

اإلنسان.
الواقع  بين  فرقاً  هناك  أن  إلى  أكد  المحاضر   
والحقيقة، منوهاً إلى حدوث تغير للقيم اإلنسانية 
بالثبات  صيرورتها  فترة  خالل  تتحَل  لم  التي 
بينما أصل الحقيقة ثابت في الذهن إلى ما نهاية، 
الفتاً إلى أن الشجرة كانت مفيدة في الواقع ألنها 
تعطي الثمار واألوكسجين لكن تحولها إلى أثاث 
وهي  األصل  صفة  عنها  نفي  يعني  ال  خشبي 

تشكل الحقيقة.
التي  الحقائق  من  العديد  هناك  أن  إلى  وأضاف 
تُرَسم لألطفال منذ والدتهم دون أن يكون لهم في 

بعض األمور أي خيار في تحديد وجه الحقيقة، 
صعود  شهدت  ميزوبوتامبيا  منطقة  أن  مشيراً 
عن  يزيد  ما  منذ  البشرية  الحضارات  أولى 
6000 سنة ق.م عند السومريين لتمهد فيما بعد 
لظهور شخصيات فذة أبدعت في اختراع اللغة 

المسمارية الموجودة على ألواح من الطين.
خالل  من  التاريخ  عبر  المرأة  دور  إلى  وأشار 
تقبل  ال  راسخةً  حقيقةً  كانت  التي  إسهاماتها 
الطب  باستخدام  ساهم  من  كانت  حيث  الجدال 
إلدارة  قدرتها  جانب  إلى  والزراعة  والنار 

المنزل.
العبد هللا على دور  الختام شدد عبد حجي  وفي 
من  كبير  قدر  لعب  على  قدرتها  في  األحزاب 
تسهيل  في  مسؤولياتها  وتحّمل  المجتمع  توعية 
الوصول إلى الحقيقة، وتم في نهاية المحاضرة 
فتح باب النقاش حول عدد من القضايا المطروحة 
بين المحاضر والحضور بما ساهم في حصول 

الفائدة والمعرفة.

مركز األخبار ـ حّول االحتالل التركي ومرتزقته 
غالبية  سبي  كري  لمقاطعة  احتاللهم  بعد 
إلى  التماس  خطوط  على  الواقعة  المدارس 
اآلالف  عشرات  بذلك  حارماً  عسكرية،  قواعد 

من التالميذ في تلك المناطق من التعليم.

يستمر االحتالل التركي ومرتزقته بانتهاكاتهم في 
المناطق المحتلة من مقاطعة كري سبي وسري 
كانيه بعد احتاللهم لها في التاسع من شهر تشرين 
األول العام 2019، من قتل واختطاف وتهجير 
ونهب للممتلكات وتحويل المرافق العامة لقواعد 
بحق  واالنتهاكات  المجازر  وارتكاب  عسكرية 

المدنيين العّزل.

12 قاعدة تركية

حيث عزز المحتل التركي من قواعده العسكرية 
ريف  في  التماس  خطوط  طول  على  مؤخراً 
مقاطعة كري سبي الغربي وناحية عين عيسى، 

وأصبح عدد القواعد العسكرية له 12 قاعدة بعد 
أن كانت خمسة قواعد، والتي يتخذ منها كمنطلق 
في  بالسكان  اآلهلة  القرى  على  قصفه  لعمليات 
ريف مقاطعة كري سبي كقرى كوبرلك وعبدو 
بقر  وخربة  وزنوبيا  وقزعلي  وصوان  كوي 
المجابهة  للخطوط  المحاذية  القرى  من  وغيرها 

.M4  معه على طول الطريق
بين  الواقعة  المنطقة  في  القواعد  هذه  وامتدت 
كري  لمقاطعة  الغربي  الريف  الحرية  قرية 
الجنوبي  الريف  الشركراك  قرية  وحتى  سبي 
عدد  بمصادرة  القواعد  هذه  وتسببت  للمقاطعة، 
كاملة  قرى  وتهجير  األهالي  ممتلكات  كبير من 
الناصرية  قرية  في  حدث  كما  إلنشائها  تمهيداً 

الشمالي  بالريف  الشركراك  قرية  من  القريبة 
لناحية عين عيسى، حيث تم تهجير أهلها قسراً 

بحجة إنشاء قاعدة عسكرية في القرية.
ولم يكتِف االحتالل بمصادرة ممتلكات المدنيين 
حيث اتخذ من المرافق العامة كالمدارس كقواعد 
المناطق  تلك  في  التالميذ  بذلك  عسكرية حارماً 
من التعليم، حيث رصد تحويل كل من مدارس 
»خربة فارس، مردودة، كفيفة وشركراك« في 
سبي  كري  لمقاطعة  والجنوبي  الغربي  الريف 

كقواعد عسكرية له خالل الفترة المنصرمة.
وأثرت هذه القواعد على العملية التعليمية بريف 
التربية  لجنة  باسم  المتحدث  قال  المقاطعة حيث 
التعليمية  العملية  بأن  مسي  المقاطعة صالح  في 
العامين  خالل  المقاطعة  في  كبير  بشكٍل  تأثرت 
على  الواقعة  القرى  تعرض  بسبب  الماضيين 
خطوط التماس مع العدو التركي للقصف بشكٍل 
بأكثر من 20  التعليم  أدى إليقاف  مما  مستمر، 
العريضة،  كوبرلك،  معلق،  كـ«صيدا،  مدرسة 
الصوان« وغيرها من المدارس والتي تعرضت 

لدمار شبه كامل نتيجة قصفها باألسلحة الثقيلة.

مركز األخبار ـ تنديداً بالهجمات التركّية على مناطق شمال وشرق سوريا وشنكال، واستنكاراً 
في  اآلالف  تظاهر  ومرتزقته؛  التركي  المحتل  هجمات  حيال  المتخاذل  الدولي  للموقف 

قامشلو، مشددين على ضرورة التصدي لتلك الهجمات بالوقوف صفًا واحداً.
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الرئيسة المشتركة لمعهد أبحاث اللغة والثقافة في 
ميزوبوتاميا: يجب جعل اللغة الكردية رسمية

40 عامًا وهي تروي عطش العابرين

اللغة  أبحاث  لمعهد  المشتركة  الرئيسة  أفادت 
والثقافة في ميزوبوتاميا، شيالن كان، أن اللغة 
جميع  في  رسمية  لغة  تكون  أن  يجب  الكردية 
المؤسسات وفي المجتمع، كما يجب استخدامها 

في الحياة اليومية أيضاً.
يهدف معهد أبحاث اللغة والثقافة في ميزوبوتاميا 
)MED-DER(، الذي يعمل على تطوير اللغة 
الكردية واستخدامها في الحياة االجتماعية، إلى 
الكردية في  اللغة  توسيع نطاقه من خالل تعليم 

كافة المؤسسات وبين المجتمعات أيضاً.
المشتركة  الرئيسة  تحدثت  السياق  ذات  وفي 
ميزوبوتاميا  في  والثقافة  اللغة  أبحاث  لمعهد 
فرات  لوكالة  كان،  شيالن   ،MED-DER
الثقافة  التاريخ،  أن  وأفادت   )ANF( لألنباء 
األم،  لغات  بفضل  بالكامل  نشأت  والمجتمع 
األمم  تميز  التي  األساسية  السمة  أن  وذكرت 
هي اللغة، لذلك يجب أن تكون العالقة بين اللغة 

واألمة معروفة جيداً.

الهجرة القرسية أعاقت تطور 
ورسمّية اللغة الكردية

ونوهت شيالن، أن اللغة الكردية لم يتم االعتراف 

بها وأخذها بعين االعتبار منذ ما يقارب المائة 
جعل  الكردية  باللغة  التحدث  منع  ألن  العام، 
الشعب الكردي في الواقع غير معترف به أيضاً.
وما  القسرية  الهجرة  أن  إلى  شيالن  وأشارت 
الكردية  اللغة  تطور  أيضاً  أعاقت  شابهها 
واستخدامها كاللغة الرسمية بين المجتمع، وألن 
الشعب الكردي ابتعد عن طبيعته وثقافته أصبح 
بدون حماية وثقافة، وتابعت شيالن قائلةً: »كان 
الكرد يعيشون حياة أكثر طبيعية في قراهم كما 
الشكل يحافظون على وجودهم  بهذا  أنهم كانوا 

قبل  من  قسراً  تهجيرهم  يتم  أن  قبل  ولغتهم 
وبالتزامن  لألسف  الحاكمة،  والسلطات  القوات 
مع  التحضر اليوم يتراجع كل شيء في المجتمع 
الكردية  باللغة  التحدث  حتى  ولغته،  ثقافته  من 
كان ينظر إليه على أنه عار، هذا في وقت تكون 
التعليم  لغة  تكون  غنية  لغة  الكردية  اللغة  فيه 
والسلطة التركية أجنبية هي األكثر اعترفاً، لذا 

اللغة الكردية تشهد ضياعها«.

يجب أن تكون لغة
 السياسة الكردية

إلى  كان،  شيالن  المشتركة،  الرئيسة  وذكرت 
أن اللغة الكردية تم إنقاذها بفضل دعم ومساندة 
وأضافت:  لها،  واللغويين  المثقفين،  المجتمع، 
اجتماعياً  إنكاراً  تواجه  الكردية  اللغة  تعد  »لم 
توسيع  إلى  بحاجة  تزال  ال  لكنها  كالسابق، 
مع  التعامل  يتم  فـعندما  لها،  والمساندة  الدعم 
اللغة بمعرفة األمة، يتم الحفاظ على اللغة نفسها 
يتم  لم  وإذا  ضياعها،  من  وحمايتها  وتطويرها 
فرصة  لدينا  تكون  فلن  المعرفة  بهذه  التصرف 
نحن  المثال،  سبيل  على  اللغة،  على  للحفاظ 
واستخدام  لتطوير  كمؤسسة  سنوات  منذ  نعمل 
التأثير  نرى  نحن   الواقع  في  الكردية،  اللغة 
أن  نعلم  نحن  المجتمع.  على  أيضاً  لهذا  الهائل 
أيضاً.  الكردية  السياسة  على  إيجابياً  تأثيراً  لها 
يجب أن تكون لغة السياسة التي تناضل من أجل 
لقد  لغة كردية،  أيضاً  الكرد هي  حقوق وحرية 
أنشأنا بالفعل منصة تتكون من مختلف األحزاب 
الكردية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات 
األخرى، واألهم أن اللغة الكردية تحتاج إلى أن 
تكون رسمية في جميع المؤسسات وفي المجتمع 

وأن تستخدم في الحياة اليومية أيضاً«.

يجب أن نقاوم ألجل تعلّم
 اللغة الكردية

وقالت شيالن، إن األطفال الكرد الذين تتراوح 
أعمارهم بين 5 و10 سنوات ال يجيدون لغتهم 
األم، وأن طالب المدارس الثانوية أو الجامعات 
يجيدون ويدعمون لغتهم األم، وقالت: »بالطبع 
يمكن  ولكن  للغاية  سيئة  ليست  البيانات  هذه 
تحسينها لألفضل، خصوصاً إذا قامت العائالت 
بتشجيع أطفالها على تعلم لغة األم، ويجب على 
باللغة  وأبنائها  أطفالها  مع  الدردشة  العائالت 
باللغة  التحدث  أحد منا يعرف  يكن  لم  الكردية، 
التركية، تعلمنا ذلك بعد أن ذهبنا إلى المدرسة، 
نحن نجيد اللغة التركية اآلن أفضل من األتراك 
علينا  فرضت  التركية  السلطات  ألن  بنفسهم، 
)اللغة  لغتها  كردستان  باكور  في  الكرد  نحن 
التركية(، ولكي نقول إن الكرد غير جهلة حاولنا 
من أجل إثبات أنفسنا وتعلمنا لغتهم أفضل منهم، 
يجب أن تنعكس هذه المحاوالت والجهود، علينا 
أن ننتبه إلى اللغة الكردية أيضاً وإثبات أنفسنا، 
هويتنا ولغتنا، وعلينا أن نحاول التحدث والكتابة 

باللغة الكردية أيضاً«.

 40 عاماً بقيت الخابية على جانب الطريق الذي 
يمر من قرية جب الكجلي في مدينة منبج بشمال 
المجاور  المنزل  أهل  يملؤوها  سوريا،  وشرق 

للطريق لتروي العابرين العطشى.   
منها  المؤدي  الطريق  وعلى  منبج  مدينة  في 
إلى خط تل حوذان في قرية جب الكجلي يلفت 
العابرين من ذلك الطريق خابية مياه كما يسميها 
الفخار  من  كبيرة  جرة  وهي  المنطقة  أهالي 
تعود  الخابية  هذه  للشرب،  المياه  فيها  توضع 
يتكفل  والذي  الطريق  جنوب  يقع  الذي  للمنزل 

سكانه بشكٍل يومي بملئها كعمٍل خيري.  
قرية جب الكجلي تقع جنوب غرب مدينة منبج 
بـ 19 كم، وُسميت بهذا االسم نسبة للجبل الكائن 
في القرية والذي ال تنبت األشجار في قمته لذا 
سميت جب الكجلي أي بمعنى »الجبل األصلع«.   
تقول صاحبة المنزل أمينة الخلف )72( عاماً: 
»قبل 40 عاماً، اشترينا الخابية من مدينة معرة 
على  لنضعها  وجلبناها  إدلب،  جنوب  النعمان 
جانب الطريق لتروي العابرين، وأيضاً السائقين 
فحين ترتفع درجة حرارة سيارتهم يلجؤون إلى 
مثل  على  يحصل  من  »كل  مضيفةً:  الخابية«. 
ثقافة  وهذه  الطريق  على  يضعها  الخابية  هذه 

موروثة«. 

40 عاماً وما تزال ُمحافظة
 عىل أصالتها

أمينة،  بحسب  مضت  لقرون  الثقافة  هذه  تعود 
فمنذ  الخابية كعمٍل خيري  وزادت: »جلبنا هذه 
ويروى  الطريق  على  موجودة  وهي  عاماً   40
موجودة  الخوابي  فثقافة  المارة،  جميع  منها 
الناس  فمعظم  جداً،  قليل  بشكٍل  لكن  القرى  في 
الطرقات«.  على  حديثة  برادات  يضعون  باتوا 
حتى  للكهرباء  تحتاج  البرادات  »هذه  وزادت: 
يصبح الماء قابالً للشرب، بينما مياه الخابية تبرد 

لوحدها كونها مصنوعة من الفخار«.

رغم  بالخابية  باالهتمام  الخلف  أمينة  وتستمر 
مرور كل هذه السنين وأردفت: »أضع فيها الماء 
بشكٍل يومي، وكل يومين أو ثالثة أنظفها لتبقى 
وأضافت:  للشرب«.  وصالحة  صحية  المياه 
بشكٍل  مرتفعة  الحرارة  درجات  تكون  »عندما 
كبير يضع بعض المارة ألواح الثلج فيها كمبادرة 

منهم«.  
سببها  أن  فبينت  بها  المحيطة  الجدران  عن  أما 
للخابية  إحضارنا  »منذ  ونوهت:  الحماية،  هو 
من  مصنوعة  لحمايتها،  حولها  جدران  بنينا 
الطوب، وفي كل مرة تُهدم نتيجة تقلبات الطقس 

واألمطار ولكننا نُعيد بناءها«.

تقول أمينة الخلف: »هذه الخابية تُعبّر عن تراث 
عليها،  حافظنا  لهذا  وتاريخنا  وجداتنا  أجدادنا 
توفر  الرغم من  التراث على  بهذا  فأنا مرتبطة 
البرادات الحديثة، فماء الخابية بارد ومنعش وال 

يحتاج للكهرباء التي تنقطع بشكٍل متكرر«.

طريقة صنع الخابية

وعن طريقة صنع الخابية بيّنت أمينة الخلف أنها 
ال تعرف كيف يقومون بذلك: »هناك أشخاص 
لي  علم  فال  أنا  أما  الخوابي،  صناعة  يمتهنون 

ولم أجرب«.  

يقول كبار السن في القرية أن الخابية تصنع من 
الناعم( حيث  )البحص والتراب األحمر والتبن 
هيكل  ويصنع  البعض  بعضها  مع  خلطها  يتم 
الخابية خالل سبعة أيام كل يوم يتم صنع جزء 
بأكياس  منه  يصنع  الذي  الخليط  ويغطى  منها، 
رطوبته  على  ليحافظ  »النايلون«  بالستيكية 
لمدة  يُترك  وبعدها  العمل  من  االنتهاء  لحين 
ليجف وبعد هذه  أيام  بين )7 -10(  ما  تتراوح 
المرحلة، يوضع في نار مشتغلة لمدة 24 ساعة 

ليكون جاهزاً. 
عندما  نجح  عملهم  أن  الخوابي  صناع  يعرف 
تتعرض  فال  داكناً،  أحمراً  الخابية  لون  يكون 

صناعة  وتستغرق  بسهولة،  التحطيم  أو  للكسر 
الخابية بشكل كامل مدة تتراوح بين )20-17( 

يوماً.  

منزل ميلء باألدوات الرتاثية

من  الكثير  على  وأسرتها  الخلف  أمينة  تحافظ 
األدوات التراثية والتي كانت تستخدم في أعمال 
المنزل وفي فالحة األرض قبل ظهور اآلليات 
أو  الحصان  على  تربط  التي  كالعربة  الحديثة، 
الحمار، وأوضحت: »كنا نبيع العنب عليها أما 
اليوم فنستخدمها للنوم، نملك هذه العربة منذ 70 

عاماً«. 
على  يُربط  زراعي  وجرار  محراث  يوجد  كما 
العدس  وجرش  األراضي  لحراثة  الحصان 
من  ألكثر  الجرار  هذا  »يعود  والشعير  والقمح 
75 عاماً، ولدينا أيضاً الرحى ويتجاوز عمرها 
80 عاماً، والجرن 50 عاماً، والفأس المصنوعة 
من الخشب والتي تستخدم لجرش القمح وتحويله 
لبرغل في الجرن عمرها أكثر من 100 عام«.

خيوط  بها  تصنع  التي  الغزل  أداة  أيضاً  ولديها 
 40 من  أكثر  عمرها  يتجاوز  والتي  الصوف، 
عاماً، وأيضاً خضاضة اللبن القديمة المصنوعة 
هذه  بكل  نقوم  »كنا  وأكدت:  الماعز،  جلد  من 
ترديد  مع  وتعاوني  جماعي  بشكل  األعمال 

األغاني الشعبية«. 
لوكالة  الخلف  أمينة  أكدت  حديثها  ختام  وفي 
على  الحفاظ  الجميل  »من  بأنه  المرأة«  »أنباء 
أتألم  فكم  بالدنا،  عراقة  عن  تعبّر  التي  اآلثار 
أن  أو  ُسرقت  السورية  اآلثار  أن  أسمع  حينما 

األماكن األثرية دمرت«.
رت  وخالل سنوات الحرب السورية العشرة دُّمِ
قِبل  من  وُسِرقت  األثرية  األماكن  من  العديد 
التي احتلت عفرين في  التابعة لتركيا  المرتزقة 
كري  أبيض/  وتل  كانيه،  وسري   ،2018 عام 

سبي عام 2019 مجموعة كبيرة من اآلثار.

العبة  ماركون،  فرانشيسكا  أكدت 
كرة طائرة بفريق بيرغامو )دوري 
أنها  للسيدات(،  األولى  الدرجة 
التامور  غشاء  بالتهاب  أصيبت 
المحيط بالقلب بعد أن تم تطعيمها 
المستجد،  كورونا  فيروس  ضد 
األمر الذي منعها من بدء التدريب 
الفريق،  في  زميالتها  باقي  مع 
ثمن  سيدفع  الذي  »من  وتساءلت 

هذا العرض الجانبي؟«.
على  حسابها  عبر  الالعبة  وكتبت 
هل  أتساءل:  »إنني  )انستغرام( 
يعانون  لمن  تعويض  أي  هناك 
من أضرار صحية بعد خضوعهم 
اللقاحات،  ضد  لست  أنا  للقاح؟ 
لكنني لم أكن مقتنعة تماماً به واآلن 

وجدت تأكيد )لهذه الشكوك(«.
ماكرون  فرانشيسكا  وأضافت 

»ال  عاماً   30 العمر  من  البالغة 
يثير  قد  األمر  كان  إذا  ما  أعرف 
لكنني عانيت وما زلت  اهتمامكم، 
التامور  غشاء  التهاب  من  أعاني 
كل  ثمن  سيدفع  من  التطعيم..  بعد 

هذا؟«.
يشار إلى أن هذه المشكلة الصحية 
قد تم تأكيدها في تموز الماضي من 
قبل وكالة األدوية األوروبية ضمن 
للقاحات  »المحتملة«  األعراض 
فيروس كورونا المستجد إيه أر إن 

إم وفايزر/ بيونتك وموديرنا.
االتحادات  من  العديد  وأطلقت 
الرياضية اإليطالية حمالت لتوعية 
والهيئات  والمدربين  الالعبين 
الفنية بأهمية التطعيم، إال أنه ليس 

إجبارياً في هذا البلد.

مدرسة براتي الكروّية من اللوحات الجميلة واألنيقة هذا الصيف

ديباي يهدي التعادل لبرشلونة 
ضد بيلباو

التطعيم ضد كورونا ُيلحق 
الضرر بالعبة طائرة إيطالية

ولعل  العام،  هذا  المدارس  من  الكثير  وبرزت 
وبشهادات  الناجحة  الكروية  المدراس  من 
والتي  بقامشلو  الكروية  براتي  مدرسة  الكثيرين 
يتلقون  كانوا  طفالً   289 الموسم  هذا  استقبلت 
وعلى  األسبوع،  خالل  تدريبية  حصص  ثالث 
يد مدربين، وإشراف خبرات كروية طّورت من 
أداء الكثير من األطفال الذين انضموا للمدرسة.

واستطاعت المدرسة بهذه الفترة استقطاب أعداد 
كبيرة من الالعبين حتى من ريف قامشلو، وكان 
والدليل  واضحاً،  ونجاحه  التنظيمي  الجانب 
األهالي يطالبون اإلدارة باستمرار المدرسة حتى 
خالل فترة الشتاء واستجابة اإلدارة لطلبهم على 
أن تستمر بمجموعة من المواهب وكل طفل يود 

أهله االستمرار.
الماضية  أشهر  الثالثة  المدرسة خالل  ووزعت 
وزعت  الختامي  اليوم  وفي  لالعبين  هدايا 
قرطاسية مدرسية بهدف تشجيعهم على الدراسة 

وحب العلم والتعلم.
»ابتسامة  وعنوانها  بالمحبة  مفعمة  وبأجواء 
الالعبين هي هدفنا« أنهت مدرسة براتي الكروية 
ذلك  وتخلل  الصيفي  موسمها  قامشلو  بمدينة 
مراسم تكريم بهدايا ودروع وميداليات ُمقدمة من 
»فرع  للمدرسة  الداعمة  الخيرية  براتي  جمعية 

قامشلو«، وكانت على الشكل التالي:

الرئيس  الجزيرة  بإقليم  الرياضي  االتحاد  ـ 
المدرسة  وشكرت  إبراهيم«،  »ديار  المشترك 
دعم االتحاد وتقديمه الملعب والتنسيق الدائم الذي 

كان من أهم أسباب نجاح واستمرار المدرسة.
عميد  هوكر«  »أبو  عثمان  كيفو  الكابتن  ـ 
لتمارين  الدائم  وحضوره  لمتابعته  الرياضيين 

المدرسة.
والمدرب  الخبير  سرديني  محمد  الكابتن  ـ 
المدرسة  لتمارين  مالزماً  كان  الذي  الكروي 

ويقدم النصائح والمالحظات بشكٍل دائم. 
يرافق  كان  الذي  جعفر  حسين  محمد  الخال  ـ 
أحفاده بشكٍل دائم في تدريبات المدرسة رغم أنه 

يُبصر بقلبه فقط.
لتمارين  الدائمة  لمتابعتها  حمزة  نادرة  األم  ـ 

المدرسة.
ـ الطفلة ريفين حسن التي كانت حاضرة في كل 

الالعبين ضمن  المدرسة برفقة أخواتها  تمارين 
المدرسة.

وحضورها  جنكو«  الالعب  »أم  بيدو  رانيا  ـ 
لمران المدرسة بشكٍل دائم.

ـ الالعبين علي عزالدين حسيني وعلي مسعود 
محمد لحفظهم األمانة وحسن خلقهم.

الدائم  الحضور  أصحاب  الالعبين  أهالي  ـ 
لتدريبات المدرسة:

ـ لقمان زهير.
ـ محمد والط.

ـ محمد أمين محمد.
بأنهم  الكابتن حسن طاهر  المدرسة  وذكر مدير 
الجميع  بجهود  العام  هذا  التميز  استطاعوا 
الالعبين  وأهالي  واإلداري  الفني  الكادر  من 
بإقليم  الرياضي  واالتحاد  الرياضية  والخبرات 
خطأ  أي  يتالفون  سوف  بأنهم  وأكد  الجزيرة 
حصل في الموسم القادم على أن تتقدم المدرسة 

دائماً نحو األفضل.
أيار  شهر  منتصف  في  المدرسة  وانطلقت 
في  ووصلت  العب  بتسعين  وبدأت  الماضي 
الختام إلى 289 طفل ُمسجل تلقوا تمارين على 

يد مدربين وهم:
قذافي عصمت ـ مصطفى األحمد ـ هايل أصالن 

ـ أيوب شكريـ  عبد السالم مخصوـ  أنس حسني 
ـ محمد إسماعيل ـ  مدرب حراس مروان عنتر.

أما المشرفين فكانوا الكابتن عماد مسور والكابتن 
محمد محرم رسول.

وهدفت  سنوات  قبل  سبيه  بتربه  بدأت  المدرسة 
لخلق جيل يتعلم كرة القدم بطريقتها الصحيحة، 
وتركز بشكٍل عام على أسلوب الطفل في المنزل 
وخارجه والتعامل مع األهل والجيران في الحي 
رياضة  ليست  فهي  المدرسة،  في  وزمالئهم 
للجسد والحصول على الموهبة فقط بل توعوية 
أيضاً وبناء طفل متكامل من كافة النواحي، وكان 

البدء  قبل  كانت  التي  التدريبات  في  جلياً  ذلك 
ونظافتهم  الالعبين  أظافر  النظر على  يتم  حيث 

الشخصية.
وألن المدرسة ذاع صيتها وُطِلب منها فتح أكثر 
واستطاعت  وقامشلو  سبيه  تربه  غير  فرع  من 
فيها  وتدّرب  عامودا  في  فرع  بفتح  االستجابة 

أكثر من 100 العب.
 2013 عام  سبيه  تربه  في  المدرسة  وتأسست 
الذي  الشعبي  براتي  لفريق  نسبةً  براتي  باسم 
قامشلو  في  فرع  وافتتحت   ،1978 عام  تأسس 

عام 2018 وفي عامودا عام 2021.

بالتعادل  بيلباو،  أتلتيك  مواجهة  برشلونة  أنهى 
اإليجابي )1-1( في إطار منافسات الجولة الثانية 
ماميس«  »سان  األخير  معقل  في  الليجا،  من 
بيلباو  ألتلتيك  التسجيل  مارتينيز  إينيجو  وافتتح 
في الدقيقة 50، بينما سجل ممفيس ديباي هدف 

التعادل لبرشلونة في الدقيقة 75.
وبهذا التعادل يرفع برشلونة رصيده إلى 4 نقاط 
في صدارة ترتيب الليغا، بينما يرفع أتلتيك بيلباو 

رصيده إلى نقطتين في المركز التاسع.
بدأت المباراة بتهديد ُمبكر من أصحاب األرض، 
تصدى  كرة  وسدد  ويليامز  إيناكي  انطلق  حيث 
لها نيتو حارس برشلونة، وحّولها إلى ركنية في 

الدقيقة األولى.
وأهدر مارتن برايثوايت مهاجم برشلونة، فرصة 
ثمينة لتسجيل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 7، 
حيث مرر له زميله ممفيس ديباي كرة عرضية 
بيلباو  مرمى  أعلى  سدد  لكنه  المنطقة،  داخل 

بغرابة شديدة.
تهديد  بيلباو  مهاجم  ويليامز  إيناكي  وواصل 

مراوغة  بعد  جديدة  بتسديدة  برشلونة،  مرمى 
نيتو حول  الحارس  لكن  إريك جارسيا،  المدافع 

الكرة إلى الركنية في الدقيقة 9.
حارس  نيتو  لمرمى  األفقية  العارضة  وحرمت 
تسجيل  من  بيلباو  مهاجم  سانسيت  برشلونة، 

هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 11.
ومرر نتيو كرة بالخطأ وصلت لسانسيت مهاجم 
بيلباو، الذي أرسل الكرة لزميله ويليامز والذي 
بعد  الشباك،  في  الكرة  إسكان  في  بدوره  فشل 
مجهود دفاعي قوي من فرينكي دي يونغ لتشتيت 

الكرة في الدقيقة 18.
في  كرة  برشلونة  مهاجم  ديباي  ممفيس  وسدد 
الدقيقة 21، لكن تصدى لها بسهولة أجيريزاباال 

حارس بيلباو.
بالخروج،  وطالب  آالم،  من  بيكيه  واشتكى 
الفني  المدير  كومان  رونالد  الهولندي  واستقر 
لبرشلونة، على إشراك رونالدو أراوخو بدالً منه 

في الدقيقة 31.
التقدم  هدف  أراوخو  رونالد  المدافع  وسجل 

مزدوجة  ركلة  من   ،46 الدقيقة  في  لبرشلونة 
ألغاه  المباراة  حكم  لكن  الجزاء،  منطقة  داخل 
بسبب وجود حالة دفع من برايثوايت على مدافع 

بيلباو قبل أن تصل الكرة ألراوخو.
بدون  السلبي  بالتعادل  األول  الشوط  وانتهى 

أهداف.
العب  برينجور  كاد  الثاني،  الشوط  بداية  ومع 
الدقيقة  في  لفريقه  التسجيل  يفتتح  أن  بيلباو 
46، حيث استغل ارتداد الكرة من نيتو حارس 
لوال  الخالي  المرمى  على  كرة  وسدد  برشلونة، 
الكرة من على  أنقذ  الذي  المدافع أراوخو  تدّخل 

خط المرمى.
التقدم  هدف  تسجيل  في  مارتينيز  إينيجو  ونجح 
الدقيقة 50، فمن ركلة ركنية  بيلباو في  ألتلتيك 
الذي سدد  مارتينيز  إلى  مونيايين وصلت  نفذها 

كرة رأسية أسفل يمين نيتو حارس برشلونة.
داخل  برشلونة،  دست العب  سيرجينو  وانطلق 
كرة  وسدد  الدقيقة 53،  في  بيلباو  جزاء  منطقة 
أرضية، تصدى لها بسهولة أجيريزاباال حارس 

بيلباو.
وكاد فرينكي دي يونج أن يُسجل هدف التعادل 
لبرشلونة في الدقيقة 74، حيث سدد كرة داخل 

منطقة الجزاء، ارتطمت بالعارضة األفقية.
ونجح ممفيس ديباي في إدراك التعادل لبرشلونة 
سيرجي  من  كرة  تلقى  حيث   ،75 الدقيقة  في 
وسدد  الجزاء،  منطقة  داخل  وانطلق  روبيرتو 

كرة يسارية قوية أسفل يسار حارس بيلباو.
وحاول ديباي تكرار سيناريو هدفه األول، مرةً 
أخرى في الدقيقة 85، باالنطالق على الطرف 
هذه  تسديدته  لكن  بيلباو،  جزاء  لمنطقة  األيسر 

المرة مرت بجانب القائم األيسر.
وجه  في  الحمراء  البطاقة  المباراة  حكم  وأشهَر 
تدخله  بسبب  برشلونة،  مدافع  غارسيا  إريك 
منطقة  حدود  على  ويليامز  نيكو  على  العنيف 
الجزاء، وفشل العبو بيلباو في خطف هدفاً قاتالً 
في الثواني األخيرة، قبل أن يُطلق الحكم صافرة 

النهاية بالتعادل اإليجابي.

روناهي/ قامشلو ـ اختتمت مدرسة براتي الكروية بمدينة قامشلو موسمها الصيفي لكرة القدم بنجاٍح وتمّيز بعد ثالثة أشهر من التدريبات لـ 289 
طفل من أعمار ست سنوات إلى 12 سنة، في ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو.
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عبير إيليا: افتتاح ممثليتنا في جنيف خطوة 
في الطريق الصحيح

صومي: النفير العام واجب ُمقّدس للوقوف 
في وجه المحتلين

الرئاسة  نائبة  أكدت  ـ  عبد هللا  المهند   / الرقة 
المشتركة لدائرة العالقات الخارجية في اإلدارة 
أن  إيليا،  عبير  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية 
الذاتية  اإلدارة  ممثلية  الفتتاح  الكبيرة  األهمية 
صلة  كونها  في  تكمن  السويسرية  جنيف  في 
سوريا  وشرق  شمال  في  الشعب  بين  وصل 
ستلعب  أنها  إلى  مشيرةً  الخارجية،  والدول 
للخارج  الشعب  صوت  إيصال  في  كبيراً  دوراً 

وستعطي الصورة الواضحة عن المنطقة.
الخارجية  العالقات  دائرة  أعلنت  أيام  عدة  قبل 
عن  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  في 
السويسرية،  مدينة جنيف  في  لها  ممثلية  افتتاح 
جهات  من  كبيراً  ترحيباً  الخطوة  هذه  والقت 
عدة، باستثناء دولة االحتالل التركي التي أدانت 
سويسرا بترحيبها باإلدارة، كذلك األمر رفضته 

الحكومة السورية.

جنيف تُشكّل ثقالً دولّياً وأممّياً

بنائبة  صحيفتنا  التقت  الموضوع  هذا  وحول 
الرئاسة المشتركة للعالقات الخارجية في اإلدارة 
التي  إيليا،  عبير  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية 
الذاتية  لإلدارة  ممثلية  افتتاح  تم  فقالت:  تحدثت 
في  وافتتاحها  دولة مهمة سابقاً  في  الخارج  في 
جداً  هامة  جنيف خطوه  في  وبالتحديد  سويسرا 
لما تشكله من ثقل دولي وأممي، ونحن سنسعى 

لفتح ممثليات في دول أخرى وكل خطوة في هذا 
لالعتراف  السعي  في  دور  لها  سيكون  الجانب 

باإلدارة الذاتية.
وأضافت عبير: »الدور الذي تلعبه سيكون صلة 
ودول  سوريا  وشرق  شمال  أبناء  بين  الوصل 
تطوير  على  الممثليات  هذه  وتعمل  الخارج، 
العالقات  وبناء  الرسمية  الوفود  عبر  العالقات 
والحكومات  سوريا  وشرق  شمال  إدارة  بين 
المدنية  المدني والمؤسسات  ومنظمات المجتمع 
وعلى مستوى الشخصيات المثقفة واألكاديميين، 
إليصال صوت أبناء شمال وشرق سوريا ووضع 

التي حققتها اإلدارة  باالنتصارات  الخارج  دول 
في دحر التنظيمات اإلرهابية واإلنجازات التي 

أثبتتها على أرض الواقع من خالل أبنائها«.
مدينة  في  الذاتية  لإلدارة  ممثلية  افتتاح  ويشّكل 
جنيف السويسرية صفعة كبيرة لالحتالل التركي 
أخرى،  جهة  من  السورية  والحكومة  جهة  من 
باعتبار أنهما منذ تأسيس اإلدارة الذاتية في عام 
2014 وهما يصنفانها على أنها إدارة انفصالية.

تطوير العالقات مع شعوب العامل

سويسرا  في  الممثلية  افتتاح  من  الهدف  وحول 
قالت عبير إيليا: تدخل في إطار تطوير العالقات 
الدبلوماسية والحكومات في الخارج  الوفود  مع 
تلك  وشعوب  سوريا  وشرق  شمال  وشعوب 
بالنسبة  مهم  الدول  لتلك  العام  والرأي  الدول 
العربية، ونطالب  الدول  لنا وسنكثف عملنا مع 
للخالص من األزمة  بالتكاتف  السوري  الشعب 
بيتنا  ترميم  لنستطيع  وذلك  به،  فتكت  التي 
اإلقليمية  للتدخالت  ثغرات  ترك  وعدم  الداخلي 

والخارجية«.
األطراف  جميع  »على  إيليا:  عبير  وتابعت 
حل  بادرة  لتكون  حوار  طاولة  على  الجلوس 
تقوم  أن  ويجب  الخارج  تدّخل  دون  لألزمة 
نجد  اآلن  وحتى  البناء،  الحوار  أساس  على 
ألنها  دمشق  حكومة  مع  التفاوض  في  صعوبة 
تريد إعادة الهيمنة مجدداً كما كانت، االنتخابات 
الرئاسية جرت ضمن سيناريو مجّهز ومعروف 
هذه  كل  نرفض  نحن  الجميع،  قبل  من  نهايته 
المسرحيات ونؤكد على وحدة التراب السوري 
ديمقراطية ال مركزية  مع سوريا جديدة  ونحن 

ولكل السوريين«.

تغّيت النظرة تجاه اإلدارة الذاتية

بالهيئات  النظر  بإعادة  إيليا  عبير  وطالبت 

أن  إلى  الفتةً  العليا،  كالهيئة  بالتفاوض  المعنية 
نتائج  بأي  معنية  ليست  سوريا  وشرق  شمال 
تصدر عنها، في ظل غياب ممثلي مناطق شمال 
الرسمية  الوفود  المشهد،  عن  سوريا  وشرق 
اإلدارة  إيجابية لمشروع  تنظر نظرة  الخارجية 
على  حققتها  التي  اإلنجازات  خالل  من  الذاتية 
كافة الصعد، ودائماً نتباحث مع الوفود الخارجية 
وشرق  شمال  شعوب  إشراك  موضوع  حول 
تحت  المنضوية  السياسية  واألحزاب  سوريا 

سقف )مسد( في العملية السياسية.
الدول  على  يتوجب  بأنه  إيليا  عبير  ونوهت 
لتحّمل  الذاتية  اإلدارة  مع  التعاون  األوروبية 
المخيمات  في  الموجودين  رعاياها  مسؤولية 
وعليها  الهول  في  داعش  وعوائل  والسجون 
المشكلة،  تلك  إلنهاء  لهم  دولية  محاكم  إنشاء 
الدولي  المجتمع  أن  يعني  ملفهم  من  والتهرب 

يتخّوف من خطرهم على أمن بلدانهم.  
لدائرة  المشتركة  الرئاسة  نائبة  واختتمت 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  في  الخارجية  العالقات 
وشرق سوريا عبير إيليا حديثها قائلةً: السوريين 
في تركيا يتعرضون لمعاملة ال إنسانية ووحشية 
وتتكرر بصورة مستمرة بحقهم في تركيا وسط 
تخاذل سلطات االحتالل التركي، وعلى المجتمع 
لوقف  إجراءات  اتخاذ  في  تركيا  إلزام  الدولي 
االعتداءات  من  وحمايتهم  بحقهم  االنتهاكات 
والكراهية  التحريض  حمالت  ووقف  المتكررة 
بحق السوريين المقيمين على األراضي التركية. 

في  السريانية  الثقافية  الجمعية  مسؤول  أشار 
بضرورة  صومي  حنا  قامشلو  فرع  سوريا 
إعالن نفير عام ضد المحتل التركي وقال: إن 
المزيد  ابتالع  هي  اآلن  التركية  االستراتيجية 
بأكملها  ابتالع سوريا  السورية،  األراضي  من 
ومناطقنا الغنية بالثروات وهي تسعى لالحتالل 

بشتى الوسائل الممكنة.
ضد  هجماته  من  التركي  االحتالل  جيش  كثّف 
مناطق شمال وشرق سوريا مؤخراً على الرغم 
من وجود اتفاقيتين لوقف إطالق النار، األولى 
في  وقّعت  وأمريكا  التركي  االحتالل  دولة  بين 
تركيا  بين  والثانية   ،2019 األول  تشرين   17
األول 2019،  تشرين   22 في  وقِّعت  وروسيا 
الهجوم  عقب  النار  إطالق  وقف  وتضمنتا 
األول  تشرين  التاسع من  في  ُشنَّ  الذي  التركي 

من العام نفسه.

الهجامت الرتكّية عىل املنطقة
 مل تتوقف

مسؤول  هاوار  لوكالة  تحدث  السياق  ذات  في 
الجمعية الثقافية السريانية في سوريا فرع قامشلو 
حنا صومي فقال: دولة االحتالل التركي لم توقف 
هجماتها ضد مناطق شمال وشرق سوريا أبداً، 
ضد كافة المناطق من منطقة الشهباء إلى كري 
سبي وسري كانيه إلى الطريق الدولي M4 إلى 
ناحية تل تمر وعين عيسى حيث تقصف بشكٍل 

يومي.
أمريكا  استغل خروج  أردوغان  وبيّن صومي: 
من أفغانستان مؤخراً وباشر بشن هجمات مكثفة 
مناطق  على  هجماته  من  وكثّف  المنطقة،  ضد 
شمال وشرق سوريا، الهجمات التركيّة األخيرة 

على تل تمر هي بمثابة رسالة موجهة ألمريكا 
والمجتمع الدولي بأنها لن تتوقف عن الهجمات، 
استالم  بعد  أمريكا  نبض  جس  تحاول  تركيا 
على  أمريكا  سترد  هل  وتنتظر  السلطة،  بايدن 
هذه الهجمات أم ال، ولكن بكل أسف أمريكا لم 
اتفاق وقف  اآلن برغم من وجود  تتحرك حتى 
إطالق نار والتزام المجلس العسكري السرياني 

في تل تمر بهذا االتفاق.

روسيا  من  كل  إن صمت  بقوله:  وأكد صومي 
وأمريكا الضامنتين التفاقيتي وقف إطالق النار 
اللتان أُبرمتا عقب الهجمات التركية على مناطق 
شمال وشرق سوريا في التاسع من تشرين األول 
عام 2019، هو نابع من وجود مصالح مشتركة 

مع دولة االحتالل التركي.
من  كل  بين  المبرم  االتفاق  إلى  وأشار صومي 
تركيا وروسيا أثناء الحرب الدائرة في ناغورنو 

باإلضافة  حياله،  األمريكي  والصمت  قرباغ 
وتركيا  روسيا  بين  تم  الذي  المقايضة  التفاق 
تتم  االتفاقيات  هذه  كل  بالقول:  عفرين  بصدد 
على حساب حرية الشعوب األصلية في المنطقة 
الكرد والسريان واإليزيديين، هناك صمت  من 
دولي وأممي مريب حيال الهجمات التركيّة على 
شعوب  يخدم  ال  الصمت  هذا  المنطقة،  شعوب 
المنطقة اآلن لم يبَق في مدينة سري كانيه أي من 
السريان وقلّت نسبة الكرد بشكٍل كبير فيها عقب 

الشيء سيكون هناك  استمر هذا  احتاللها، وإن 
مزيد من الدماء ومزيد من الهجرة والمزيد من 
بحق  اإلرهاب  من  والمزيد  الديمغرافي  التغيير 

شعبنا في المنطقة.

بوحدة الصف واملقاومة
 بإمكاننا االنتصار

شعوب  توحيد  ضرورة  على  صومي  وشدد 
المنطقة لصفوفهم لردع الهجمات التركية قائالً: 
والعرب  الكرد  من  المنطقة  شعب  توحد  سابقاً 
والتركمان  واألرمن  والشركس  والسريان 
وأخرجنا  والمسحيين،  والمسلمين  واإليزيديين 
عام  كانيه  سري  من  المرتزقة  المجموعات 
2012، ومن ثم أخرجنا داعش من كافة مناطق 
شمال وشرق سوريا، اآلن يجب أن يُشكل توحيد 
هذا  إخراج  من  نتمكن  حتى  قوة  وأكثر  مماثل 
ووأد  المحتلة،  أراضينا  من  ومرتزقته  المحتل 

الفتن التي يعمل عليها أعداءنا
ونوه صومي: على كل شخص في شمال وشرق 
سوريا المقاومة ضد دولة االحتالل التركي، ألن 
فكر أردوغان وفكر داعش وجهان لعملة واحدة 
الفكر ال يُمكن تطبيقه على شعوب شمال  وهذا 
حضارات  أصحاب  هم  الذين  سوريا  وشرق 
كبيرة كالحضارة السومرية وأكاد وبابل وميديا 

وآرام...إلخ.
ضرورة  على  حديثه  ختام  في  صومي  وأكد 
إعالن نفير عام ضد المحتل التركي، وقال: إن 
االستراتيجية التركية اآلن هي ابتالع المزيد من 
بأكملها  سوريا  واحتالل  السوريّة،  األراضي 
وخيرات  وثرواتنا  مناطقنا  على  والسيطرة 

بالدنا. 

عالم ما بعد 15 أغسطس ليس عالم ما قبله
الحبيب األسود )كاتب(

الواليات المتحدة القوة الكبرى في العالم ورائدة 
العالم الحر وداعية الحرية والديمقراطية وحقوق 
يديها  ورفعت  ركبتيها  على  جثت  اإلنسان، 
واستسلمت إلرادة من كانت تصفهم بالمتمّردين 
في  حمل  بما  الجمل  لهم  وتركت  واإلرهابيين، 

أفغانستان.
والجديد أن الواليات المتحدة ساعدت سواء عن 
قصد أو عن دونه تنظيماً ال يعترف بالديمقراطية 
على  السالح  بقوة  االنقالب  على  بالتعددية  وال 
نظام حاكم وصل رئيسه إلى السلطة عن طريق 
تستطيع  ما  أكثر  وكان  االنتخابات،  صندوق 
إلى  المنتخب  الرئيس  فرار  تيسير  به هو  القيام 

الخارج لينجو بجلده من بطش المتمردين.

الواليات املتحدة لن تستطيع 
التدّخل يف شؤون اآلخرين

سيُغيّر  آب   15 يوم  أفغانستان  في  حدث  ما 
الظرفية  نتائجه  وأول  العالم  مالمح  من  الكثير 
تفّكر  أن  المتحدة  الواليات  على  سيفرض  أنه 
األخرى  الدول  شؤون  في  تتدخل  أن  قبل  جيداً 
من جديد، ما حدث في أفغانستان يوم 15 آب، 
نتائجه  وأول  العالم،  مالمح  من  الكثير  سيغيّر 
المتحدة  الواليات  على  سيفرض  أنه  الظرفية 
الدول  في شؤون  تتدخل  أن  قبل  جيداً  تفّكر  أن 
أن  اليوم،  هذا  بعد  حقها  من  فليس  األخرى، 
أو  الشرعية  عن  االنقالب  تتحدث عن رفضها 
تنتقد  أن  وال  بلد،  أي  في  السالح  بقوة  تغيير 
عن  الدفاع  باسم  ذاك  أو  النظام  هذا  تعاقب  أو 
بعاصمته  بلداً  سلّمت  التي  وهي  اإلنسانية  القيم 
وسلطاته لمتمردين كانت إلى وقت قريب تنعتهم 
باإلرهابيين، بل وكانت في حرب طويلة معهم 

استمرت لمدة 20 عاما.
ما حدث في الخامس عشر من آب 2021 كان 
هيبة  ضرب  فقد  المقاييس،  بكل  حقيقياً  زلزاالً 
العسكرية  القوة  تعتبر  كدولة  المتحدة  الواليات 
األولى في العالم، وأثبت أنها آلة عمياء صّماء 
قادرة على التدمير وعاجزة عن إعادة البناء أو 
التي  للدول والمجتمعات  الحقيقية  البدائل  توفير 

تستهدفها.
وضرب رمزية القيم التي طالما اتخذتها واشنطن 
أداة  منها  وجعلت  التوسعية  لمشاريعها  غطاء 
للضغط  وأحياناً  العالم،  في  خصومها  لشيطنة 
حتى على حلفائها، فطالبان التي سيطرت على 
حقوق  وال  المرأة  بحقوق  تعترف  ال  أفغانستان 
والضمير،  والتعبير  التفكير  بحرية  الطفل، وال 
وال  باالنتخابات،  وال  التنظيم،  في  بالحق  وال 
بحقوق اإلنسان العامة، وال بمدنية الدولة، وهي 
الحدود  تنفذ  الشريعة  بتطبيق  اللتزاماتها  وفية 
وتعاقب الخارج عن ملتها، ولكن واشنطن ذهبت 
تعترف  وكأنها  الظالم  في  صفقة  معها  لتعقد 
عن  في صمت  تعتذر  وربما  والهزيمة  بالفشل 

حربها خالل العقدين الماضيين.
كانوا  من  لدى  واشنطن  مصداقية  وضرب 
يعتقدون في مبدئية مواقفها وقراراتها ويغتّرون 
وفائها  في  ويثقون  وشعاراتها  بخطابها 

المهينة  الصور  تلك  العالم  ليشاهد  اللتزاماتها، 
لزحوف الفارين وهم يتسلقون مدارج الطائرات 
كانوا  أن  بعد  الخارج،  إلى  مهرب  عن  بحثاً 

يحسبون أن األميركان ال يتخلون عن حلفائهم.

عقدان من الزمن وفشل املرشوع 
األمرييك يف أفغانستان

في  فيها وال سيما  واشنطن  ثقة حلفاء  وضرب 
تنتشر  حيث  وأفريقيا  وآسيا  األوسط  الشرق 
الميليشيات  وتنشط  واإلرهاب  التطرف  بؤر 
دولها  على  لالنقالب  المسلحة  والجماعات 
العراق  سلمت  وكما  الحكم،  على  والسيطرة 
وليبيا  بإيران،  المرتبطة  الشيعية  للميليشيات 
وأفغانستان  واإلخوان،  القاعدة  لميليشيات 
لحركة طالبان، ال تبدو الواليات المتحدة بعيدة 
عن إمكانية االعتراف بالحوثي وتسليمه اليمن، 
لبنان،  في  مع حزب هللا  توافقات  عقد  وال عن 
لحماية  االستعداد  إبداء  حال  في  وخصوصاً 

مصالحها والتخلي عن فكرة العداء إلسرائيل.
للواليات  تكون  أن  في  العالم  ثقة  ضرب  كما 
والعلمية  والمالية  العسكرية  بقوتها  المتحدة 
البحثية  وبمراكزها  المخابراتية  وبأجهزتها 
استراتيجية  رؤية  المتخصصة،  وبأكاديمياتها 
على  قدرة  أو  ومخططاتها  لمشاريعها 
المناطق  في  يدور  ما  فهم  أو على  االستشراف 

لم  لذلك  التقدم المظلمة،  بوسعها  يعد 
لتحديد استراتيجيات 

العالم وال الزعم بأنها مؤتمنة على األمن والسالم 
في هذه المنطقة أو تلك.

الواليات  أن  أكد  آب 2021  يوم 15  ما حدث 
المتحدة نجحت فعالً في توحيد الشعب األفغاني 
النظام  بمختلف عرقياته وطوائفه ضدها وضد 
الذي حاولت تكريسه في كابول، فما كان لطالبان 
إلى  البالد  شمال  من  القوة  تلك  بكل  تتمدد  أن 
جنوبها ومن شرقها إلى غربها ومن البشتون إلى 
الطاجيك ومن الهزارة إلى التركمان فاألوزبك، 
إلى  دون االضطرار  الكبرى  المدن  تدخل  وأن 
إطالق رصاصة واحدة، وأن يستقبلها حتى من 
كانوا متحالفين ضدها باألمس القريب بالترحاب.
لوال فشل المشروع السياسي الذي سعت واشنطن 
لتقديمه نموذجاً لبدائلها المقترحة لحكم الشعوب، 
والذي تبيّن أنه نموذج ينخره الفساد ويعتمد على 

الدول،  بمقدّرات  والعبث  المال  نهب 
األميركي  أن  المشروع  هذا  وأكد 

بالده  في  الفساد  يمارس  ال 
مواطن  في  يمارسه  وإنما 

فيها  يستعمل  أخرى 
المحليون  العمالء 

غطاء للتالعب ال 
بثرواتها،  فقط 

وهذا  باألموال وإنما  األهم، 
ئلة  لطا إدارته ا ترصدها  التي 
اإلعمار وحلفاؤها  إعادة  بعنوان 

المؤسسات  وبناء  والتأهيل 
وترسيخ  الجديدة 

وحرية  المدني  المجتمع  ودعم  الديمقراطية 
المرأة وتنظيم االنتخابات وغيرها.

ما جرى يف أفغانستان سيكون 
ركيزة لظهور تطرف جديد

تتوّهم  التي  الغربية  الديمقراطية  أثبتت 
تعميمها  على  قادرة  بأنها  المتحدة  الواليات 
إقناع  على  قصورها  نفوذها،  مناطق  في 
والمتمسكة  ماضيها  إلى  المستكينة  المجتمعات 
في  األميركية  الثقافة  وفشلت  بخصوصياتها، 
وعمامته  البشتوني  قميص  عن  بديالً  تكون  أن 
ومالك  الفضيلة  صاحب  بأنه  اعتقاده  وعن 
عن  ذلك  وفوق  السماء،  من  والمدعوم  الحقيقة 
به، مقابل االهتمام  التهميش واالستهانة  رفضه 
المبالغ فيه بفئة صغيرة تدور في فلك الغزاة 
األجانب، وقد كان المشهد واضحاً في 
تلك الفيديوهات المنقولة من داخل 
مسلحو  دخلها  التي  القصور 
ظهروا  والتي  طالبان 
كقادمين  فيها 
كوكب  من 
ن  و لقر ا

الوسطى.
لت  قا

ميشيل 
ي  نو ر فلو

حد  أ
باراك  األسبق  الرئيس  قوات  زيادة  مهندسي 
أوباما في أفغانستان في عام 2010، إن “هناك 
تم  الذي  الدستور األفغاني  إلى  من كان ينظر 

في  وضعه 

بون وكان يحاول إنشاء ديمقراطية غربية، لقد 
أخطأ الحلفاء حقاً منذ البداية، تم وضع المعايير 
ما  على  وليس  الديمقراطية،  ُمثُلنا  على  بناًء 
األفغاني”،  السياق  في  عملياً  أو  مستداماً  كان 
واعترفت بعد فوات األوان بأن الخطأ تضاعف 
والتي  والديمقراطية  الجمهورية  اإلدارات  عبر 
أهداف  لمتابعة  تقريباً  متساٍو  بحماس  استمرت 
من  قرون  يكن  لم  إن  عقود،  مع  تتعارض 

التجربة األفغانية.
بات واضحاً أن ذلك المقاتل في صفوف طالبان، 
أنه ال يحمل من سمات هذا الزمن  والذي يبدو 
النقال،  والهاتف  الكالشنيكوف  بندقية  غير 
عن  بدفاعه  المتحدة  الواليات  غطرسة  هزم 
معنويات  انهارت  فيما  كأفغاني،  الثقافية  هويته 
العسكري الشاب الذي دربته القوات األميركية 

وترك الميدان وفّر بعيداً.
للقادة  ربط كارتر ملكاسيان وهو مستشار قديم 
القوات  ضعف  أفغانستان،  في  األميركيين 
األفغانية بافتقارها إلى قضية موحدة، فضالً عن 
اعتمادهم الشديد على الواليات المتحدة، وعلى 
النقيض من ذلك كان أعضاء طالبان يقاتلون من 
“الحرب  الجديد  كتابه  في  وقال  ثقافتهم،  أجل 
طالبان  مقاتلي  إن  أفغانستان”  في  األميركية 
جعلهم  الذي  الشيء  وهو  ملهماً،  شيئاً  جّسدوا 
أقوياء في المعركة، وشيء مرتبط ارتباطاً وثيقاً 

بما يعنيه أن تكون أفغانياً.
تأسيس  طالبان عن  ستعلن  آب  وبعد 15  اليوم 
للجماعات  إلهام  ستكون مصدر  إسالمية  إمارة 
دافئاً  حضناً  ستكون  كما  المتشددة،  الدينية 
سيجدون  حيث  دولهم  من  الفارين  لإلرهابيين 
وسيأتيها  والتدريب،  والتسليح  التمويل 
المنبهرون بانتصارها على الغطرسة األميركية 
من كل دول العالم كما سبق أن فعلوا مع دويلة 
إسالمية  دول  قيام  أمل  بقوة  وسيعود  داعش، 
وشمال  األوسط  الشرق  في  العصر  خارج 
نزعة  ستعود  كما  الكبرى،  والصحراء  أفريقيا 
تجرؤ  ولن  عدة  بقاع  في  األقليات  لدى  التمرد 
محاولة  على  جديد  من  وحلفاؤها  واشنطن 
إلى  تحّول  أن  بعد  الطالباني  المشروع  اجتثاث 
نموذج ليس فقط معترفاً به، وإنما بقوته وقدرته 

على دحر أعدائه.
تختصر  أن  المتحدة على  الواليات  اعتادت  لقد 
لها  الموالية  النخب  تلك  الدول والمجتمعات في 
ديمقراطية  أحزاب  في  تتمثل  ما  عادةً  والتي 
المدني  للمجتمع  منظمات  أو  وليبرالية صغيرة 
تعيش وتنشط بالدعم األجنبي أو بعض الوجوه 
لم تكن  األكاديمية واإلعالمية والثقافية، ولكنها 
الشعوب  تلك  من  الساحقة  األغلبية  إلى  تنظر 
سواء في أفغانستان أو العراق أو سوريا أو ليبيا 

أو الصومال أو غيرها.
الواجهة  أن  الجميع  أدرك  آب 2021   15 بعد 
دورها  تقييم  في  واشنطن  عليها  تعتمد  التي 
ذلك  كواجهة  كاذبة  واجهة  هي  حدودها  خارج 
بصورة  يزدان  كان  الذي  كابول  في  المحل 
الطالباني  المسلح  فاتنة، فطالها  نجمة إعالنات 
بطالء أسود عوض أن يزيلها بيده ويرميها في 
عن  الستار  إسدال  بذلك  معلناً  المهمالت،  سلة 

مشروع أميركي متهالك.
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محرر الصفحة - رامان أ زادمحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

المشهد األفغانّي... توافقات وتناقضات وإسقاطات
رامان آزاد

االنسحاِب  حيال  مختلفةٌ  وتقييماٌت  أفعاٍل  ردودُ 
الدوَل  وسادِت  أفغانستان،  من  األمريكّي 
وتناقضها  اختالفها  على  اإلسالميّةَ  والحركاِت 
أجواٌء احتفاليّةٌ ووصفته بالهزيمة األمريكيّة، كما 
شهدت مناطٌق سوريّة االحتفال أيضاً، وثّمة من 
اعتبرها تحّوالً براغماتيّاً أمريكيّاً بعد عقدين من 
أنقرة  تسعى  وبالمقابل  الباهظِة،  والكلفِة  الزمِن 
أن تقوَم بدوٍر مجاني في آسيا الوسطى لصالحِ 

الناتو مقابَل جائزةِ ترضيٍة في شمال سوريا.

تكلفٌة عاليٌة للحرِب

ترتسم  أفغانستان،  من  األمريكّي  االنسحاب  مع 
معالم سياسة واشنطن القادمة في آسيا الوسطى، 
فلم يكِن االنسحاُب خطوةً  وعلى تخوِم الصين، 
العُمق  هي  األمريكيّة،  األولويّةُ  أّن  إذ  مفاجئةً، 
في  الحربِة  لرأِس  بحاجٍة  وهي  األطلسّي، 
مدى  وعلى  وإيران.  وروسيا  الصين  مواجهِة 
عقوٍد طويلة لم تجد واشنطن شريكاً أفضل من 
أنقرة للعِب مثل هذا الدور، رغم ما مرت به هذه 
واشتطن  تملك  ال  بل  وجزٍر،  مٍد  من  العالقات 
بدائل أخرى، في منطقة غاية الحيويّة تشمل بحر 
قزوين واألسود ومنطقة القفقاس، ومواجهة المد 

الروسّي. 
تشرين  منذ  أفغانستان  في  األمريكّي  التدخل 
األول 2001 كانت كلفته باهظة جداً، بل وصفها 
بالكارثيّة ووفق األرقام الرسميّة فقد قُتل 2312 
جندي أمريكّي، وأصيب 20666 جندي آخر، 
متعاقدي  من  أكثر من 3800 شخص  قُتل  كما 

األمن الخاص األمريكيين.
بالمقابل زادِت الحرُب معاناة األفغان، وبحسب 
فقد  براون  جامعة  في  الحرب  تكلفة  مشروع 
تسببت بمقتل 47245 مدنّي على األقل وما بين 
أدّت  القوات األفغانيّة، كما  ــ 69 ألف من   66
الحرُب إلى إجبار نحو 2،7 مليون أفغانّي على 
العقود  خالل  الحرِب  ويالت  من  هرباً  الهجرة 
الباكستان  الى  وبخاصة  الماضية،  األربعة 
وإيران وأوروبا، كما أسفر الصراع عن نزوح 
أكثر من 3،5 مليون شخص من مجموع الشعب 
داخل  نسمة  مليون  تعدادهم 40  البالغ  األفغانّي 

أفغانستان.
فهي  واشنطن  من  قواتها  واشنطن  تسحب  وإذ 
فهي  ذلك،  من  أكثر  ال  االنسحاِب،  أبعاد  تدرك 
أفغانستان هم معتقلون  التغيير في  قادة  أّن  تعلم 
سابقون في غوانتامو، ففي 2014/5/31 أفرجت 
الواليات المتحدة عن خمسة من قادة طالبان وهم 
المال محمد فاضل آخوند، المال نور هللا نوري، 
المال خير هللا خير خواه، المال عبد الحق وثيق 
بو  األمريكّي  الرقيب  مقابل  وذلك  نبي.  ومحمد 
بيرغدال الذي اعتقلته طالبان في 2009/6/30 
إثر اختفائه من قاعدته العسكريّة في والية باكتيا 
األمريكّي  الرئيس  وأعلن  البالد.  شرق  جنوب 
القطريّة قدّمت لبالده  باراك أوباما أّن الحكومةَ 
المفرجِ  الخمسة  األفغان  بشأِن  أمنيّة  ضماناٍت 

عنهم،
ورحبت طالبان بعملية اإلفراج ووصفت المفرج 
باإلمارة  الكبار  الخمسة  »القادة  بأنهم  عنهم 
على  الحركة  تطلقه  الذي  االسم  اإلسالميّة«، 
1996ــ  بين  أفغانستان  في  أقامته  الذي  النظام 
المتحدة  الواليات  به  أطاحت  والذي   2001

بنهاية 2001 إثر أحداث 2001/9/11.

جزيرة مسعود، وجداُل
 القاعدة وداعش

ينتِه  لم  والمشهد  ساخٍن،  على صفيحٍ  أفغانستان 
وهناك  الرئاسّي،  القصِر  على  طالبان  بسيطرةِ 
»طالبان«،  سيطرة  خارج  »بنجشير«  والية 
أحمد  نجل  مسعود،  أحمد  فيها  الحراك  ويقود 
شاه مسعود الذي قاد قوات »التحالف الشمالّي« 
وضد  الثمانينات،  في  السوفيتية  القوات  ضد 
الماضي.  القرن  حركة »طالبان« في تسعينيات 
إليها  لجأ  معزولة  جزيرة  »بنجشير«  وأضحت 
أحمد  ووضع  األفغان،  المسؤولين  من  عددٌ 
مسعود شروطاً ضمن خياراته للتفاوِض السلمّي 
الحكم  لتشمَل  الالمركزيّة  أساُسها  طالبان  مع 
لجماعاٍت  وجوٍد  أّي  ورفُض  اإلقليمّي  الذاتّي 

إرهابيٍّة بالمنطقِة.
أصدر »داعش« في 2017/3/24 مقطعاً دعائيّاً 
مصّوراً بعنوان »على أبواِب المعارك الملحميّة« 
وصف فيه زعيم حركة طالبان أخوند زاده بأنّه 
»طاغية طالبان«، وبعد أشهر قليلة أصدر فرع 
القاعدة في شبه القارةِ الهنديِّة في 2017/6/25 
فيها  حدّد  السلوك«  »مدونة  بعنوان  وثيقة 
أيديولوجيته وأولوياته. وأوضح أّن أخوند زاده، 
ملزٌم ببيعِة زعيِم القاعدة »أيمن الظواهرّي« وأنَّ 
أهم هدف للقاعدة هو دعم طالبان. وجاء بالوثيقة 
أنَّ القاعدة في بالد الرافدين تقاتُل أعداَء طالبان 
إلى  نفسه  بالوقت  تقاتُل  بينما  أفغانستان  خارج 

الجهاديّةَ  الجماعاِت  وحثِّت  البالد  داخل  جانبها 
األخرى على مبايعِة أخوند زاده.

على   ،2018/7/9 في  طالبان  حركة  ووافقت 
وقٍف مؤقٍت إلطالِق النار مع الحكومِة األفغانيّة، 
في  غني  أشرف  األفغانّي  الرئيس  إعالن  بعد 
الجماعة  النار مع  وقت سابق عن وقف إطالق 
الواليات  وقعت   2020/2/29 وفي  المسلحة. 
الدوحة.  في  سالم  اتفاق  وطالبان  المتحدة 
واألفغانيّة  األمريكيّة  الحكومتان  وأصدرِت 
بتقليِص  واشنطن  فيه  تلتزم  مشتركاً  إعالناً 
إلى 8600 جندي  البالد  العسكرّي في  وجودها 
انسحاب  واستكمال  يوماً   135 غضون  في 
القواِت المتبقية في غضوِن 14 شهراً أي بحلوِل 

.2021/5/1

ِحراٌك سيايّس وبراغامتّية صينّية

المتغيرات،  الحتواء  استباقيّة  خطوةٍ  وفي 
حركِة  من  المستوى  رفيَع  وفداً  بكين  استقبلت 
في  بارادار  الغني  عبد  المال  برئاسة  طالبان 
2021/7/27 والتقى وزير خارجيتها وانغ بي 
ونائبه، وأّكد وفد طالبان أنَّ األراضي األفغانيّة 
تعهدت  وبالمقابل  بلٍد،  أّي  أمن  تستخدَم ضد  لن 
بكين بعدِم التدخِل في الشؤوِن األفغانيّة. والزيارةُ 
كانت مهمةً جداً، فالصين تشترُك مع أفغانستان 
بمحاذاة  وتمتد  كم،   76 طولها  مشتركٍة  بحدوٍد 

)اإليغور(  المسلمة  األغلبيّة  ذي  شينجيانغ  إقليم 
أن  تخشى  إذ  لبكين،  قلق  مصدر  يشكلون  وهم 
منطلقاً  األفغانيّة  األراضي  من  اإليغور  يتخذ 

الستهداِف الصين.
الرئيس  عقدهما  اللتين  القمتين  عن  قيل  ما 
األمريكّي بايدن مع الرئيسين الروسّي والتركّي 
إال  اإلعالمّي،  التسويَق  يتجاوِز  لم  جنيف،  في 
من  األمريكّي  باالنسحاِب  يكتمُل  المشهدَ  أنَّ 
أفغانستان واكتساحِ حركِة طالبان البالدَ ودخولها 
اتفاٍق  الحديُث عن  ذلك  الرئاسّي. وسبق  القصَر 
لتواصَل  كابول  في مطار  التركيِّة  القواِت  لنشِر 
األمريكّي  الرئيس  بل  التحالِف.  قواِت  مهمة 
حقيقيّاً  خطراً  تشكُل  ال  أفغانستان  أّن  صّرح 
وهنا  سوريا،  إلى  وأشار  المتحدة،  للواليات 
محلُّ االستفهاِم. فيما أنقرة ستعتمد على األدوات 
الذيم  أنقسهم  السوريون  وهم  لتدخلها،  المجانية 
زّجت بهم في ليبيا وأذربيجان، ويمكن أخذ دور 
الدوحة بالحساب واحتضانها لطالبان لندرك أّن 
أبداً  تخرج  ال  مجانيٍة  عمليٍّة  بصدد  كانت  أنقرة 

عن مشروع تعويم اإلسالم السياسّي
في قمة جنيف في 2021/6/16، نوقشت المسألة 
استخدام  الروسّي  الرئيس  وعرض  األفغانيّة 
القواعد العسكريّة في طاجيكستان وقرغيزستان، 

لمنع واشنطن من بناء قواعد عسكريّة، إذ رفض 
بوتين أّي دوٍر عسكرّي أمريكّي في منطقِة آسيا 
الوسطى، وأنَّ الصيَن سترفضه أيضاً – وكرر 
وزير الخارجيّة الفروف ذلك في 2021/7/12.

تركيا تنتظُر عوائد التناقض

التناقض  تحصد عوائد  أن  أنقرة  تنتظر  كعادتها 
الروسّي ــ األمريكّي، وعلى هذا األساس تلقف 
آسيا  ُعمق  إلى  لالمتداِد  الفرصةَ  أردوغان 
من  الممتدة  المنطقِة  في  االمتداد  أي  الوسطى. 
الجنوبيّة،  روسيا  حدود  حتى  أفغانستان  شمال 
كازاخستان،  تركمانستان،  دول  تضم  وهي 
وبذلك  قرغيزستان.  طاجيكستان،  أوزبكستان، 
يتوضح الدور الذي أنيط بأنقرة في المنطقة التي 
تشّكُل المجاَل الحيوّي الروسّي ومناطق التجارة 
الصينيّة، أّي المواجهة السياسيّة واالقتصاديّة مع 
الصين وروسيا، وفي الوقت نفسه زيادة الضغط 

والتضييق على إيران.
لن تختلَف إسقاطات هذه العالقة والدور المسند 
إسقاطات  عن  سوريا،  شمال  على  ألنقرة 
موسكو  إليه  سعت  الذي  األوراسّي  المشروع 
بحماٍس، ورأت فيه أنّه الردّ المباشر على الناتو، 
فكان الثمُن اتفاقات الغاز وصفقة الصواريخ إس 
سوريا.  شمال  في  تركيا  يد  وإطالق   ،400 ــ 
بالمقابل لم تعارض واشنطن العملياِت العسكريّةَ 
األراضي  في  تركيا  بها  قامت  التي  الثالث 
الذي  الثمن  حول  يدوُر  والسؤال  السوريّة، 
يتطلع إليه أردوغان، في مرحلة غاية الحساسيّة 
لعمٍل  بحاجة  وهو  الشعبّي،  رصيده  تراجع  مع 
عسكرّي يترجمه نصراً ورصيداً انتخابيّاً، ولعلَّ 
أربك  العاصمة  وسقوط  السريع  طالبان  اجتياح 

الحكومة التركيّة.
ومواصلة  التركّي  العسكرّي  التصعيد  يأتي 
سوريا،  شمال  من  عديدة  مواقع  في  القصف 
اعتباراً من منطقة الشهباء وقرى ناحية شيراوا 
بمناطق  ومروراً  تمر  تل  ناحية  إلى  ووصوالً 

منبج وريف الرقة الشمالي وكوباني وسري كانيه 
بعد أيام من قمتين جمعت الرئيس األمريكّي جو 

بايدن بالروسي بوتين والتركّي أردوغان.
ما يلفت االنتباه، أّن واشنطن أبدت حماسةً بالغة 
عبر  اإلنسانيّة  المساعداِت  تمرير  اتفاق  لتمديِد 
معبر باب الهوى، ولكنها التزمت الصمت حيال 
إغالق معبر تل كوجر الحدودّي، وهو تأكيدٌ على 

رغبتها بإرضاء أنقرة.

رسائل أنقرة وطالبان

الساحة  على  المتغيرات  الحتواء  محاولة  وفي 
األفغانيّة، ورغبة بلعب دوٍر فيها، صرح الرئيس 
إن  قال   2021/8/18 في  أردوغان  التركّي 
للحقائق  وفقا  أفغانستان  في  بالده تضع خططها 
الميدانية الجديدة، وأّكد انفتاَح بالده على التعاون 
بجانب  الوقوَف  »إنَّ  وقال:  طالبان،  حركة  مع 
متطلبات  أحد  والضراء  السراء  في  أفغانستان 
الحاكمة.  الجهةُ  كانِت  أيّاً  بالعهد واألخوة  الوفاِء 
قادة  نستقبَل  أن  يمكن  إنّه  سابقاً  »قلنا  وأضاف 
»الوجودَ  وأّن  موقفنا«.  على  زلنا  وما  طالبان 
العسكرّي التركّي في أفغانستان سيقّوي يدَ اإلدارةِ 
الجديدة في الساحة الدوليّة، ويسّهل عملها، وأنَّ 
»قواتنا في أفغانستان لم تكن أبداً قوة قتاليّة ولم 

نستخدم جنودنا هناك كقوة أجنبيّة«.
وكان الرئيس التركّي قد أجرى في 2021/8/11 
مباحثات مع الجانب القطرّي حول وقف خطوات 
طالبان وسبل تحقيق المصالحة وأشار أردوغان 
أن الوضع الذي يعيشه الشعب األفغاني في ظل 
للغاية«، مضيفًا  األخيرة »مقلق  التطورات  هذه 
طالبان  مع  بها  يمرون  التي  الحالية  »فالعملية 
في  حاليًا  بجهود  نقوم  ونحن  للغاية،  مزعجة 
المعنية  »مؤسساتنا  وتابع  العملية«.  تلك  إطار 
التطورات في  تقوم باإلجراءات الالزمة )حيال 
حركة  مع  المباحثات  ذلك  في  بما  أفغانستان( 
في  زعميها  أستقبل  أن  يمكن  أنا  وحتى  طالبان 

الفترة القادمة«.
ليقول:  التاريخّي  العامل  أردوغان  واستحضر 
دولةٌ  فهي  جانباً،  أفغانستان  تنحية  يمكنكم  »فال 
نسمة،  مليون   35 إلى  السكانّي  تعدادها  يصل 
التاريخِ،  بعمق  تضرب  روابط  وبينها  وبيننا 

وليس من الممكن تنحيتها جانباً بأي حال«.
لسان  على  كشفت  جانبها  من  طالبان  حركة 
 2021/8/12 في  باسمها  المتحدث  نعيم  محمد 
آي«:  إيست  »ميدل  لموقع  مكتوب  تصريح  في 
ذلك،  أيضا  ونود  مقابلة زعيمنا،  يريدُ  »الجميع 

ولكن في حال توفر الظروف المناسبة«. وكشف 
نعيم أن هناك اتصاالت بين طالبان وبين السفارة 
في  المسؤول  وأوضح  الدوحة.  في  التركيّة 
طالبان: »نريد أن تكون لدينا عالقات مع جميع 
مطار  أمن  بشأن  لتركيا  كلمتنا  قلنا  لقد  البلدان.. 
كابول بكل صراحة ووضوح، ويجب على جميع 

القوات األجنبية مغادرة بالدنا«.

رسالة للتهويل

في سوريا سادت أجواء احتفالية في المناطق التي 
تحتلها أنقرة، إال أنّها كانت أكثر صخباً في إدلب، 
وتداولت مواقُع التواصِل ما قيل عنه أنّه رسالةٌ 
صوتيّةٌ وّجهها أحدُ مقاتلي حركة »طالبان« إلى 
عناصر »هيئة تحرير الشام« في محافظة إدلب.
أبو  لساِن«  على  الصوتيّة  الرسالةُ  وجاءِت 
كما  »طالبان«  حركِة  من  فوزان«  مصعب 
»واتس  غرِف  إلى  وأُرسلت  نفسه،  عن  عّرف 

آب« تضم جهاديين في إدلب.
عن  الفصحى  العربيِّة  باللغِة  »فوزان«  وتحدث 
األمريكيّة  المتحدةِ  الوالياِت  على  الحركِة  نصِر 
ووعد  أفغانستان.  في  الديمقراطيّة«  و«نظاِم 
إلى سوريا  بمجيء حركِة »طالبان«  »فوزان« 
»للجهاِد في سبيِل هللا، ضد الروافض، وتحريِر 

سوريا وبيِت المقدِس«.
في الواقع ال يمكن التأكيد بأّن مصدر الرسالة هو 
في  أّن طرفاً  يفترض  المنطق  ولكن  أفغانستان، 
»هيئة تحرير الشام« يحتاُج هذه الرسالِة والغاية 
المسيرات  خروج  بعد  التهويل،  منها  األولى 
خالل  إدلب  شهدتها  التي  االحتفاليّة  والمظاهر 
أّن  لتقول لجمهورها واآلخرين  الماضية،  األيام 
من  االستجابة  تلقينا  بل  عبثيّاً،  يكن  لم  احتفالنا 
أّن  هو  التصديِق  دون  يحوُل  وما  أفغانستان. 
»هيئة تحرير الشام« بصدد إجراِء تحّوالٍت وفق 
االتفاقات  مع  تتناسب  والتي  التركيّة  التعليماِت 

التركيّة الروسيّة.
لم  أفغانستان  في  التغيّراِت  أنَّ  أكثر  الصحيُح 
تتبلور بعد ولم تأخذ صيغتها النهائيّة، وأيّاً كانِت 
الدولّي،  المجهر  تحت  اليوم  فهي  التحوالُت، 
يحظى  متغيٍّر  بإنجاٍز  حالياً  مطالبةٌ  وطالبان 
يمكن  ال  األفغانيّةُ  فالقصةُ  الدولّي،  باالعتراِف 
أن تنتهَي هكذا بانسحاٍب أمريكّي سريعٍ لم يراعِ 
أنّنا  ولو  اإلقليمّي،  المستوى  األمنيّة على  الحالِة 
الفوضى،  األمريكيّةَ هي سبُب  أّن اإلرادةَ  نعتقد 
ولكن هناك ِسجاٌل وانتقاداٌت كبيرةٌ في واشنطن 
السؤال:  يُطرح  ولذلك  بايدن...  الرئيس  لقراِر 

لمن تُركت أفغانستان؟ 
الشيء الذي لم يتم طرحه حتى اآلن، هو مصير 
في  وأركانه  الظواهرّي  وأيمن  القاعدة  تنظيم 
الجوالنّي  أعلن  أن  األفغانيّة، وقد سبق  المعمعة 

فكَّ ارتباطه بها!!! 
ال يُنكر وجودُ تياٍر قاعدّي في إدلب، وهو الذي 
مسلّحةً  كياناٍت  وشّكل  الجوالني،  على  تمردَ 
متعاونة  الشاِم  تحريِر  هيئةَ  أّن  مضادةً، ومعلوٌم 
مع التحالِف الدولّي لضربها لتحصَل على صك 
سوريّة  معارضة  بأنها  هويتها  وتؤكد  البراءة 
عديدة  طمأنٍة  رسائل  الهيئة  بعثِت  وقد  معتدلة، 
إلى تشكيالت  أنقرة لضّمها  تسعى  فيما  للغرب، 
مؤخراً  الجوالنّي  أعلن  وقد  الوطنّي،  »الجيش 
ال  الصوتيّة  الرسالة  هذه  لالندماج...  استعداده 
إما  فهي  إدلب،  في  الحالّي  الواقعِ  مع  تنسجُم 
مفبركة، ولعلها إن كانت صحيحةً ال تمثُل التوّجه 
الحالي لطالبان، التي بالكاد سيطرت على القصِر 
الرئاسّي في كابول، ومن المبكر أن تتحدَث عن 
تدخٍل في مناطق آخر، كما أّن مضموَن الرسالة 
يتطابق مع توجهاِت أطراٍف سوريّة، فيما رسالة 

طالبان يفترض أن تكوَن في مستوى العموم...

تعانق وتنّوع فني في صالة المعارض بمركز محمد شيخو

في مهبِّ العشق... صفصافة...!!.»واآلن عليَّ أن أحرَق كّل ما حققُته«

المعرض أُقيم على مدى يومي السبت واألحد21  
و22-8-2021، وشارك فيه العشرات من هواة 
التشكيلين  والفن  التصوير  لفنون  ومحترفين 
صالة  في  النتاجات  وعرضت  والرسم، 
المعارض بمركز محمد شيخو للثقافة والفن في 
والفن  للرسم  لوحة  عشرين  وضمت  قامشلو، 

التشكيلي وقرابة ثالثين صورة فوتوغرافية.
أُقيم  عليه  القائمون  عنه  أعلن  وكما  المعرض 
وأخّوة  المشترك  العيش  جوانب  إبراز  بهدف 
والعيش  الثقافة  من  متعددة  وجوانب  الشعوب، 
اليومية  الحياة  في  يتجلى  الذي  المشترك 
منطقة  في  السنين  ومئات  مدى عشرات  وعلى 
ُمحملة  والصور  اللوحات  وجاءت  الجزيرة، 
فسيفساء  تفاصيل  من  منوعة  وصور  بألوان 

المنطقة الغنية والعريقة.
فهمي  المعرض  في  السرياني  القسم  منسق 
والغاية  المعرض  عن  بإيجاز  تحدث  شمعون 
منه وقال: »هذه هي المرحلة الثانية من مشروع 
بيت الجزيرة، والغاية منه التعّرف على مفردات 
من  الجزيرة  لشعوب  المشترك  والتراث  الثقافة 

هو  وهذا  وإيزيديين،  وسريان  وكرد  عرب 
النشاط الثاني لنا في هذه المرحلة، وكان النشاط 
الحسكة  في  مشترك  غنائي  حفل  إقامة  األول 
يحمل  عام  بشكل  المعرض  جداً،  ناجحاً  وكان 
تباشير واعدة وهناك أعمال مميزة ستكون محل 

تقدير وتقييم من قبل لجنة خاصة«.
ضمن  القادم  مخططنا  »في  أضاف:  شمعون 
المرحلة الثانية في بيت الجزيرة مشاريع ثقافية 
فنية قادمة نعمل عليها وهي مستمرة لثالثة أشهر 
كورسات  ومنها  تقريباً،  شهر  من  بدأناها  وقد 

لتعليم اللغة السريانية والكردية«.
الفن  حول  حوارية  ندوة  المعرض  سبق  وقد 
الفوتوغرافي  والتصوير  والرسم  التشكيلي 
أدارها  بالمركز  المحاضرات  قاعة  في  أقيمت 
من  كل  فيه  وشارك  الخليل  إبراهيم  الكاتب 
دليل  واإلعالمي  بكر  أكرم  التشكيلي  الفنان 
سليمان واإلعالمي جهاد درويش، ودار النقاش 
التثقيفية  والناحية  والتصوير  الفن  أهمية  حول 
الصورة  من  كل  ودور  والوظيفية  والجمالية 
الواقع  نقل صورة  في  التشكيلي  والفن  والرسم 

وشرحها وأدوات كل منهما وتأثيرها في الحس 
الجمالي والذوق العام.

المعرض جذب عدد ال بأس به من المشاركين 
أُقيم  ألنه  كاٍف؛  بشكٍل  عنه  اإلعالن  عدم  رغم 
باالعتماد على المشاركة العامة، كما أن توقيته 
/الساعة  البداية  في  مناسب  غير  وقت  في  جاء 
المحدد  موعده  في  يقم  لم  ذلك  مع  12ضهراً/ 
وتأجل إلى الساعة الثالثة مما أضعف من اإلقبال 
العام، وحتى من التغطية اإلعالمية بشكٍل جيد، 
وكان تأجيل الموعد محل نقد من قبل المشاركين 

والرواد. 

من  مبّكٍر  وقٍت  في  الجامعِة  إلى  متجهةً  كنُت 
من  مجموعةٌ  قدمت  حين  األحد  يوم  صباح 
النساء يتراكضن خارجاٍت من السكن الداخلي، 
سألتُهّن عن ما جرى فقالت إحداهّن أّن الشرطةَ 
تخلي المكان اآلن ألن طالبان اآلن في كابول، 

وسيضربون النساء اللواتي ال يرتدين الخمار.
إلى بيوتنا، ولكنّنا لم نتمكن  أردنا جميعًا العودةَ 
من استقالل وسائل النقل العمومية، ما كان سائقو 
لم  بالركوب معهم النهم  لنا  ليسمحوا  السيارات 
امرأة، واألمر كان  نقل  يريدوا تحّمل مسؤولية 
ال  اللواتي  النزل،  في  الفتيات  على  مشقةً  أكثر 
ال  وحائراٍت  خائفاٍت  كّن  لقد  كابول،  في  يقطّن 

يعرفَن أين يتوّجب عليهّن التوّجه.
في الوقت عينه كان الرجال واقفين في الجوار 
على  يضحكون  والفتيات،  النساء  من  هازئين 
قال  خمارك«.  »فلترتدي  أحدهم:  قال  رعبنا، 
التواجد  من  تتمكنين  أياٍم  آخر  »هذه  اآلخر: 
خاللها خارج البيت«. بينما قال آخر: »سأتزوج 

أربعةً منكّن في يوٍم واحد«.
عبر  أمياٍل  عدّة  الركض  إلى  أختي  اضطرت 
مديرية  ألّن  البيت،  إلى  تصل  كي  المدينِة 
ببالغ  »أطفأُت  قالت:  أُغلقت،  المدنيِة  األحوال 
خدمة  في  ساعدني  الّذي  الحاسوب  جهاز  األلم 
مكتبي  تركُت  أربعة،  ألعواٍم  والمجتمع  الناس 
زمالئي،  وودّعت  بالدموع  مغرورقٍة  بعيوٍن 

عرفُت أنّه آخر يوٍم لي في الوظيفة«. 
من  جامعيتين  شهادتين  إكمال  وشك  على  كنُت 
أفضل جامعات أفغانستان في وقٍت واحد، كنُت 
نوفمبر  في  األمريكية  الجامعة  من  سأتخرج 
هذا  عيني  أمام  مّر  حياتي  شريط  ولكن  القادم، 

الصباح »تعني أنّها حدست اقتراب موتها«. 
الشخص  ألكون  طويلةً  وليالَي  أياًما  عملت  لقد 
اليوم، وهذا الصباح، حين عدُت  أنا عليه  الذي 
وشقيقاتي  أنا  به،  قمنا  شيٍء  أوُل  البيت،  إلى 
كان إخفاء بطاقاتنا التعريفيّة، ووثائقنا الرسميةَ 
يتوجب  قد  لم  إذا  قاتاًل  األمر  كان  والشهادات. 
علينا إخفاُء األشياء التي علينا أن نكون فخوراٍت 
أن  أفغانستان  في  اآلن  لنا  مسموحٍ  غير  بها؟ 

نكون أنفسنا.
كامرأة، أشعر أنني ضحيةُ هذه الحرب السياسيِة 
أتمكن  لن  بأنّني  شعرُت  الرجال،  أشعلها  التي 
مجدّدًا من الضحك، لن أتمكن من سماع أغانّي 
المفضلة، لن أتمكن من مالقاة رفاقي في مقهانا 
المفضل، لن أتمّكن من ارتداء فستاني األصفر 
المفضل، وال وضع أحمر شفاهي الزهري الّذي 
أو  العمل  إلى  الذهاب  بوسعي  يكون  لن  أحبه، 
اشتغلُت عديدًا من  التي  الجامعية  إنهاء درجتي 

السنوات بغية الحصول عليها.
أحببُت االعتناء بأظافري، ولكن اليوم في طريق 
صالون  على  نظرةً  ألقيت  البيت،  إلى  عودتي 
تزيين  لغرض  الذهاب  اعتدت  حيث  التجميل 
بصوٍر  مزيّنًا  له  المقابل  المتجر  كان  أظافري، 
لفتياٍت جميالت، تّم صبغها باللون األبيض بين 

ليلٍة وضحاها.
كل ما تمكنُت من رؤيته حولي كان وجوه النساء 
لبعض  القبيحة  والوجوه  والمرتعبات،  الخائفات 
الرجال الّذين يكرهون النساء، الّذين ال يريدون 
يتحّررن،  وال  يشتغلن  أن  وال  النساء  تتعلم  أن 
سعداء  بدوا  الذين  أولئك  كان  أكثر  آلمني  ما 
وسخروا من النساء عوًضا عن الوقوف بصفّنا، 

وقفوا مع طالبان وعززوا من قوتهم.
النزر  مقابل  بالكثير  األفغانياُت  النساء  ضحت 
يتيمٍة  كفتاةٍ  امتلكنها.  الّتي  الحرية  من  اليسير 
واجهت  التعليم،  أتلقى  كي  السجاد  بغزل  قمت 
وضعت  ولكنّني  المادية،  المشاكل  من  العديد 
العديد من الخطط لمستقبل، لم يخطر لي أن كّل 

شيٍء سينتهي هكذا.
يبدو أّن علّي اآلن أن أحرق كّل ما حققته خالل 
ألّي  امتالكي  حياتي،  من  سنةً  وعشرين  أربعٍ 
بطاقٍة تعريفيٍة أو جائزةٍ من الجامعة األمريكية 
يعدّ اآلن خطًرا؛ وحتى لو احتفظنا بهّن فإننا لن 
لنا في  نتمكن اآلن من استخدامهّن، ال وظائف 

أفغانستان.
كنُت  األخرى،  تلو  المقاطعاُت  سقطت  عندما 
من  نتمكن  لم  الحلوة،  األنثوية  بأحالمي  أفّكر 
النوم لحظةً واحدة واستذكرنا أنا وأختي قصًصا 
كيف  وعن  طالبان  عهد  عن  لنا  أمي  سردتها 

كانوا يعاملون النساء.
األساسية  الحقوق  من  نُحرم  قد  أننا  أتوقع  لم 
مجدّدًا، أننا سنعود إلى الوراء عشرين سنة، أننا 
وبعد عشرين عاًما من الكفاح من أجل الحقوق 
ونخفي  البراقع  نرتدي  أن  علينا  والحّريات، 

هوياتنا.
منازلهم  المئات  ترك  األخيرةِ،  األشهر  خالل 
وقدموا إلى كابول كي يحموا بناتهم وزوجاتهم 
المقاطعات،  على  طالبان  سيطرت  أن  بعد 
العراء،  في  أو  المخيماِت  في  اآلن  يعيشون 
الجامعة  طالب  من  مجموعٍة  من  واحدةً  كنُت 
األمريكية الذين حاولوا مدّ يد العون عن طريق 
والحاجيات  والغذائيِة  الماليِة  التبرعات  جمع 

الالزمِة ثم توزيعها عليهم.
سمعُت  حين  البكاء  من  نفسي  منع  أستطع  لم 
قصص بعض العوائل، إحداهّن فقدت ابنها في 
الحرب ولم يكن بحوزتهم أي ماٍل ليدفعوا أجرة 
بأجرة  كنّتهم  بادلوا  فقد  لذا  كابول،  إلى  السيارة 
أجرة  مع  المرأةِ  قيمةُ  تتساوى  كيف  السيارة، 

سيارة؟
واليوم، عندما سمعُت أن طالبان وصلت كابول، 
شعرُت أنني سأكون عبدة، يستطيعون أن يلعبوا 

بحياتي كيفما شاءوا.
اللغة  لتعليم  معهٍد  في  كمعلمٍة  أيًضا  عملت 
لم  بأنني  التفكير  احتمال  يمكنني  ال  اإلنكليزية، 
معلّمةً  التالميذ،  أمام  الوقوف  على  قادرةً  أعد 
ما  كل  االنكليزية،  األبجديةُ  تغنّى  كيف  إياهم 
تذّكرت أن على تلميذاتي الصغيرات الجميالت 
أن يوقفن تعليمهن ويقبعَن في بيوتهّن، تساقطت 

دموعي.
وكاالت

عبير دريعي
                  

عزُف الريح 
مئذنة خضراء 

والطين يوحي بعطر 
الحرمل

 المنسي على تخوم الطريق 
اليعاسيب ملونة

 تحوم تحت ظاللها 
والظل بارد 

قديم كحكايا العشاق األوليين 
الخرنوب باذخ الثمر 

العوسج خشن 
هجره نسغه الجليل.. 
تقف منذ دهر عتيق 
منذ ألف قصة حب 

صفصافة عالية 
تركن إليها 

عصافير البرية
 في الظهيرة 
لحاءها أملس

 كبشرة أنثى مطهمة.. 
أوراقها أصابع 

هواء الخريف يلهو 
بأوراقها 

مثل بيانو 
يعزف إله بأصابعه 
والشجرة تتمايل ثملة

 بموسيقا العصافير والريح 

هسهسة أوراقها تتحدث
 لغات مختلفة 

أرنو السمع 
يصلني البوح نقياً 

كمعزوفة ناي رشيق 
ساقها مثل فضة عتيقة 

لها سرة أنيقة 
ونهود مترفة 

مترعة بالرغبة 
خصرها عنيف 

متخم بالشهوة 
أشم صمغها المثير 

رضابها يتسلق جسدي 
ظاللها تمتد 

في عراء المكان 
إلى تخوم حقل العوسج 

خشخشة عيدانها 
ترنيمة عشق 

تستيقظ المدينة 
على رهبٍة آذانها العلوي 

أية مسرات يهفو إليها قلبي 
وأنا أمضي بعيداً عنك 

صفصافة كانت هناك
 ُحفر اسمي عليها 

 بكحل عينيه
ال زالت تنتظرني 

وأنا السفر والرحيل 
وأنا الغياب 
فانتظرني...

قامشلو/ عبد الرحمن محمد ـ بهدف إبراز جوانب العيش المشترك وأخّوة الشعوب بين شعوب إقليم الجزيرة؛ أقامت منظمة »كاف GAV« وضمن المرحلة 
الثانية من نشاطاتها الفنية والثقافية في مشروعها الذي أطلقت عليه »بيت الجزيرة2« معرضًا منوعًا للفن تضّمن معرضًا للصور والرسم والفن التشكيلي.
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خطر التوترات ُيزيد من ارتفاع تكاليف المعيشة

االقتصاد التركي المهزوز ُيهدد رئاسة أردوغان

الثريد وجبة طعام وتاريخ من العراقة واألصالة بشمال وشرق سوريا

عائالت بحماة تحت وطأة حرِّ الصيف وارتفاع درجات الحرارة

المتتالية خالل قرابة عقد  النزوح  أدت موجات 
من الزمن إلى تقليص اإلنتاج الزراعي إضافةً 
كما  المستقرة،  غير  االقتصادية  الظروف  إلى 
أسفرت القيود المفروضة بسبب جائحة فيروس 
كورونا والشتاء القاسي عن تفاقم أوضاع وتكلفة 
ونوعية المعيشة سوءاً، وبات اليوم قرابة 9.5 
مليون سوري يعانون من انعدام األمن الغذائي، 
األرض  تكتيكات  ساهمت  ذلك،  على  عالوةً 
المحروقة التي اتبعها النظام وعملية صنع القرار 
المالي العام في اليأس االقتصادي واالجتماعي 
من  مزيد  إلى  وأدت  السوريون  يواجهه  الذي 

التوتراٍت وعدم االستقرار في سوريا.
العديد من  الحياة في  ُسنّة  الغذاء  فقد بات نقص 
الوقت، ومع وجود  لبعض  المناطق في سوريا 
طوابير طويلة خارج المخابز ومحطات الوقود، 
التقارير إن بعض األشخاص انتظروا ما  تقول 
ال يقل عن ست ساعات في كل مرة للحصول 

على السلع األساسية.
حسب  المعيشة  تكلفة  تختلف  أن  المحتمل  من 
شهرية  زياداٍت  عن  اإلبالغ  تم  لكن  المنطقة، 
في دمشق، حيث أعلن نظام األسد زيادة بنسبة 
100% في سعر الخبز في المنطقة التي يسيطر 
عليها في تشرين األول الماضي. وفي غضون 
الزيادة  بلغت  قاسيون،  مؤشر  وبحسب  ذلك، 
العام  مدار  على   %192 نسبته  ما  الوطنية 
الماضي، من 380 ألف ليرة سورية إلى 732 
ألف ليرة سورية، بيد أن متوسط الدخل السوري 
تقارير  بحسب  ليرة سورية  ألف   33 نحو  يبلغ 
عام 2020، أي أقل بثالث أضعاف من متوسط 
ألسرة  األساسية  الغذائية  االحتياجات  تكلفة 

مكونة من خمسة أفراد في دمشق.

ومن الجدير بالذكر أن عوامل مختلفة ساهمت في 
تعثر االقتصاد، بما في ذلك الميزانية التضخمية، 
وإعطاء األولوية للدفاع العسكري على حساب 
وارتفاع  واالجتماعية،  االقتصادية  االعتبارات 
البطالة، والمسار القاتم للحرب، كما كان للوضع 
االقتصادي في لبنان تأثيٌر على السوريين أيضاً 

الذين خسروا مدخراتهم في البنوك اللبنانية.
الغذائي  األمن  انعدام  تفاقم  ذلك،  على  عالوةً 
الحربية  التكتيكات  بسبب  أيضاً  مباشر  بشكٍل 
مثل استهداف المحاصيل في إدلب وحلب – وفقاً 
لبعض وسائل اإلعالم– بهجمات بقذائف الهاون 

في محاولة لتجويع السكان.
عام  في  البالد  ضرب  الذي  الجفاف  وقبل 
2008، كان القمح وفيراً إال أن سوريا أصبحت 
دفعها  مما  الحرب،  بدء  منذ  للقمح  مستورداً 
للجوء إلى روسيا، التي عرضت تقديم الحبوب 
من خالل خط ائتمان مقابل الوصول إلى مناجم 

النفط والفوسفات.
إال  للواردات،  حاجةٌ  هناك  تزال  ما  ذلك،  ومع 
اليوم،  تراجعت  الروسي  القمح  صادرات  أن 
العقوبات األمريكية  إلى ذلك، أعاقت  باإلضافة 
المحلية خالل  اإلمدادات  على  أثر  مما  التجارة 

جائحة كورونا، كما أعاقت القيود التي فرضتها 
الجائحة توزيع المساعدات ودفعت المدنيين إلى 

اتخاذ إجراءات يائسة.
هناك  كان   ،2020 األول  كانون   31 وبحلول 
بفيروس  لإلصابة  مؤكدة  حالة   20,300
تشرين   18 من   %50 قدرها  بزيادة  كورونا، 
الثاني إلى 21 كانون األول 2020 ويرجع ذلك 

وارتفاع  الفحوصات  نسب  ارتفاع  إلى  جزئياً 
أرقام  أن  من  الرغم  وعلى  اإلصابة.  معدالت 
موقع »وورلد ميترز« تذكر أن الحاالت المؤكدة 
في 7 شباط 2021 وصلت إلى 14,408 حالة، 
الكبير من الحاالت في ظل نظام  إال أن الحجم 
رعاية صحي مستنفد قد ترك المرافق مزدحمة، 

ال سيما في شمال غرب سوريا.

المساعدات  وصول  أُعيق  ذلك،  على  وعالوةً 
اإلنسانية في بيئة الصراع التي تزخر بالتحديات 
المهمة،  الحدودية  المعابر  إغالق  بسبب  بالفعل 
مما حرم الناس من المؤن األساسية بما في ذلك 

اإلمدادات الغذائية والطبية.
وكاالت

نشر موقع The Conversation مقالة سلطت 
الضوء على حالة التدهور الراهنة التي يعيشها 
االقتصاد التركي وما يحمله هذا الموضوع من 
طيب  رجب  التركي  الرئيس  شعبية  على  أثر 
المقالة  وتقوم صاحبة  للبالد،  وحكمه  أردوغان 
لنيل  مرشحة  وهي  بايهان«،  بيغومهان  »بلكي 
شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة 
وراء  الكامنة  األسباب  باستعراض  كوفنتري، 
حالة التدهور االقتصادي التي تعيشها تركيا، ال 
سيّما بسبب سوء إدارة أردوغان لجائحة كورونا 
مستوى  على  سياسات  من  أنقرة  تتبعه  وما 
الشؤون الخارجية، وبحسب الكاتبة، فإن السبب 
الثاني يتجاهله الباحثون أثناء حديثهم عن األزمة 
على  األمر  يتوقف  وال  الراهنة،  االقتصادية 
في صراعات  التركية  للتدخالت  المالية  التكلفة 
المنطقة فحسب، بل إن البالد قد تتعرض أيًضا 
الواليات  مع  عالقتها  توتر  بسبب  لعقوبات 
هذه  التباع  نتيجة  األوروبي  واالتحاد  المتحدة 

السياسات.
أن  إلى  باإلشارة  مقالتها  بايهان  بلكي  وتبدأ 
التركي  للرئيس  يرام  ما  على  تسير  ال  األمور 
أردوغان  فهالة  “السلطوي”.  بـ  وصفته  الذي 
الذي اعتبر صعوده في يوٍم ما بمثابة قصة نجاح 
إقليمية، آخذة بالتالشي بسرعٍة كبيرة على وقع 

ما تواجهه بالده من مشاكل اقتصادية جّمة.
وكان معدل التضخم في البالد قد قفز في نوفمبر 
الماضي إلى 14.03% بزيادة قدرها 1.5 عن 
التضّخم  معدل  بذلك  ليكون  المتوقع،  المستوى 
األعلى خالل 15 شهراً. وتدّل هذه األرقام على 
ارتفاع بنسبة 2.3% في مؤشر أسعار المستهلك 
الشهرية، وتزداد الصورة قتامة إذا ما علمنا أن 
كانت من نصيب  األسعار  في  األكبر  الزيادات 
والمشروبات  كالطعام  األساسية  اليومية  السلع 

غير الكحولية ووسائل النقل.
وتضيف الكاتبة إن البالد تعاني من أزمة أخرى 
وربما أكثر حدة ممثلة في انخفاض قيمة عملتها، 
بالخبر  التركية  الليرة  قيمة  انخفاض  فليس 
الجديد، سيّما وأن تدهورها مستمٌر منذ سنوات، 
بيد أن معدل االنخفاض كان صاعقاً هذا العام، 

مقابل  مستوياتها  أدنى  إلى  الليرة  حيث وصلت 
 ،2020 عام  بداية  ومنذ  الرئيسية،  العمالت 
فقدت العملة ما يقرب من 30% من قيمتها مقابل 
لما  خسارتها  مع  بالتزامن  األمريكي،  الدوالر 

يزيد عن 30% من قيمتها مقابل اليورو.
هذه  مع  للتعامل  الرامية  الجهود  إطار  وفي 
الرئيس  أويس  مراد  أردوغان  أقال  األزمة، 
البنك المركزي التركي، بينما قدم صهره بيرات 
وزير  منصب  من  متوقعة  غير  استقالة  البيرق 
المالية، وصحيٌح أن قيمة الليرة التركية ارتفعت 
هذه  أن  إال  المستجدات،  هذه  بعد  طفيف  بشكٍل 

العملة ما تزال في حالة ركود.

املغامرة الخارجية

تحديد سبٍب  الصعب  أنه من  بايهان  بلكي  ترى 
اقتصادية.  مشاكل  من  تركيا  تواجهه  لما  واحد 
السياسة  بأن  قناعة  على  فهي  ذلك،  ومع 
يتم  ما  غالباً  التي  العوامل  من  للبالد  الخارجية 
تجاهلها في هذا السياق. وتقول: “إن طموحات 

يسعى  والتي  والمكلفة –  العدوانية –  أردوغان 
من خاللها إلى تأسيس وجود تركيا كقوة إقليمية 
وبطرٍق  عكسية  بنتائج  يأتي  قد  المنطقة،  في 

تقّوض ثقة المستثمرين في البالد”.
في  الحازم  تركيا  موقف  أن  الكاتبة  وتعتقد 
بضع  منذ  الغربية  العواصم  أدهش  قد  المنطقة 

سعت  األخيرة،  اآلونة  ففي  اآلن.  حتى  سنوات 
على  البحرية  حدودها  توسيع  إلى  بقوة  تركيا 
حساب اليونان وقبرص عبر عقد اتفاق مع أحد 
الليبية.  المتنازعة في الحرب األهلية  األطراف 
ويحرص أردوغان على وقف بناء خط أنابيب 
نفط مشترك بين اليونان وإسرائيل وقبرص. كما 
المحيط  قاع  يحاول االستحواذ على مناطق في 
تطالب  الثمينة  الهيدروكربونية  بالمواد  غنية 
فإن  المقالة،  صاحبة  وبحسب  الدول.  تلك  بها 
“العدوان التركي” طاله النقد على نطاق واسع 
نظراً لسعيه إلى “إعادة ترسيم مناطق اقتصادية 
حصرية لتركيا في البحر المتوسط“. كما أن هذا 

النزاع استدعى تدّخل فرنسا حليف اليونان.
تركيا  فيه  باتت  الذي  الوقت  في  ذلك  يأتي 
 ، كاراباخ  ناغورنو  نزاع  في  بشدةٍ  منخرطة 
واسعة  نزاعاٍت  وقع  على  تعيش  منطقةٌ  وهي 
على  أيضاً  أنقرة  وعملت  القوقاز.  جنوب  في 
في  ممثلة  بشرية،  وقوى  بأسلحة  أذربيجان  مد 

مقاتلين محسوبين على المعارضة السورية.
على  الفاعلة  الشخصيات  من  عدداً  وانتقد 
في  بمن  التركي  التدخل  ذلك  الدولي  المستوى 
بومبيوو  مايك  األمريكي  الخارجية  وزير  ذلك 
وشجب  ماكرون.  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
النقاد ما يرون أنه “طموحات إمبريالية جديدة” 

أدت إلى تعقيد الصراع ومزيد من االضطراب 
في المنطقة.

بلّة  بايهان أن تركيا زادت الطين   وترى بلكي 
“إس  الروسية  الصواريخ  لمنظومة  بشرائها 
لهذه  ثم اختبارها  الماضي  -400” في الصيف 
المنظومة في أكتوبر. ووجهت الواليات المتحدة 
أحد  وصّرح  ذلك  بسبب  لتركيا  الذعاً  توبيخاً 
إن  قائالً  األمريكية  الخارجية  وزارة  مسؤولي 

“العقوبات خياٌر حاضر بقوة على الطاولة”.
في  ثقلها  بكل  أنقرة  تدّخلت  ذلك،  على  عالوةً 
سوريا وليبيا، وانتهى التدخل األول إلى احتالل 
مباشر لمناطق في شمال سوريا. ولم يَثبت فعلياً 
أنها  بل  فحسب،  مالياً  مكلفة  التدخالت  هذه  أن 
ساهمت أيضاً في تصوير تركيا كشريك ال يمكن 
العزلة  تعميق  إلى  أدت  أنها  كما  بأفعاله.  التنبؤ 
بعد  األوروبي  واالتحاد  المتحدة  الواليات  مع 
إقامة عالقات وثيقة  إلى  أن كانت تركيا تسعى 

معهما.

مستقبل أردوغان

إن هذه السياسة الخارجية الحازمة تُشكل حجر 
تركيا  تحويل  في  أردوغان  لطموحات  الزاوية 

المنطقة.  في  جديدة  عثمانية  إمبراطورية  إلى 
القومي،  الخطاب  بزخم  االستعانة  جانب  وإلى 
شرعية  لدعم  تستخدم  السياسات  هذه  فإن 
أردوغان على المستوى المحلي وزيادة شعبيته 

ليقدّم نفسه كبطل يسترد عظمة األمة.
بيد أن هذه المساعي كانت على حساب اقتصاد 
طموحات  وتضع  بايهان.  تراه  ما  حسب  البالد 
أردوغان اإلقليمية ضغوطاً شديدة على االقتصاد 
الذي يواجه أزمة فيروس كورونا. وإن ما يفعله 
الرئيس التركي، بحسب صاحبة المقالة، يجلب 
االضطراب ويُصعب التنبؤ على نحٍو ال تُحبذه 
األسواق، خاّصةً وأّن اقتصاد تركيا يعتمد على 

رأس المال األجنبي.
إن الوضع االقتصادي الحالي في تركيا هو نذير 
من  طويلة  فترة  فبعد  ألردوغان.  عظيم  شؤم 
تغيّر الحكومات االئتالفية والركود االقتصادي، 
السنين  مّر  على  نفسه  تسويق  أردوغان  حاول 
بوجود  والتنمية  العدالة  وحزب  تربطه  بطريقة 
كبيراً  عامالً  هذا  وكان  واالزدهار،  االستقرار 

في شعبيته داخل البالد.
ولذلك، فإن الحالة السيئة لالقتصاد التركي تمثل 
من   %  78 يعتقد  إذ  ألردوغان.  خطيراً  تهديداً 
األتراك أن الوضع االقتصادي في البالد يزداد 
سوًءا وفقًا الستطالع رأي أجرته مؤخًرا مؤسسة 
متروبول للدراسات االستراتيجية واالجتماعية، 
بداية  ارتفعت في  قد  الحكومة  أن شعبية  ورغم 
جائحة كورونا، إال أن أسهم أردوغان تراجعت 

بشكٍل كبير بعد ذلك.
“أظهر  بالتالي:  مقالتها  بايهان  بلكي  وتختم 
العدالة  أن حزب  األول  تشرين  في  االستطالع 
والتنمية يحظى بدعم 28.5% فقط على مستوى 
االنتخابات  في  بالتصويت  المرتبطة  النوايا 
في  أُجري  آخر  استطالع  وفي  البرلمانية، 
نوفمبر، أبدى أقل من نصف المشاركين رضاهم 
في  األسوأ  يكون  وربما  أردوغان،  أداء  على 
يشعرون  الناس  يزال  ما  إذ  الرئيس،  انتظار 
باآلثار االقتصادية الناجمة عن سوء تعامله مع 

جائحة كورونا”.

توارثوها  التي  المميزة  المأكوالت  أكثر  إحدى 
سوريا  في  جيل  بعد  جيل  األجداد  عن  األبناء 
أساسية  تعتبر  التي  الثريد  وجبة  كانت  ما  دائماً 
والكبير  الصغير  يحبها  واألتراح،  األفراح  في 
وتجيد تحضيرها ُجل نساء الريف وحتى المدن، 

فمكوناتها متوفرة وعّشاقها ُكثر.  

طعام املجالس

ال يكاد يخلو مجلس في ريف تل كوجر أو مائدة 
من الثريد، حيث تعد وجبة الثريد ركن أساسي 
علي  المواطن  حدثنا  حيث  العربية،  للمائدة 
الحميد أحد أبناء قرية الخولة بتل كوجر بأنه منذ 

مجالسهم  التراثية  الطبخة  هذه  تفارق  لم  نشأته 
المجاورة،  القرى  في  حتى  وال  قريتهم،  في 
وتابع: »في األفراح تحضر صينية الثريد، وفي 
للمعزين  تقدم  التي  المائدة  على  تتواجد  العزاء 
صياني الثريد، وعند قدوم الضيف يكون طعامه 
الثريد، كبرت المناسبة أو صغرت  األول دائماً 
الثابت  الشيء  يبقى  عددهم  قل  أو  الناس  كثر 
هو  المشايخ،  ربعات  وفي  الرجال،  مجلس  في 
يتوارثه  ُعرف  أصبح  الذي  المفضل  طعامهم 
الِقدم وإلى يومنا هذا  الكبير، فمنذ  الصغير عن 

والثريد حاضراً على الموائد«.

مذاق فريد وقيمة غذائية

رغم تنوع الغذاء وازدياد عدد أنواع المأكوالت، 
مصطفى  المواطن  قول  حد  على  للثريد  يبقى 
سهل  لذيذ،  ومذاق  الخاص  رونقه  المحمود 
المكونات  من  مجموعة  على  يحتوي  التحضير 
التي يتقدمها اللحم، بكل أشكاله يأتي في المقدمة 
لحم الغنم ومن ثم لحم البقر والخراف وحتى لحم 

الجمل.  
مفيدة  غذائية  قيمة  على  الثريد  مكونات  تحتوي 
للجسم، فهو مصدر للمعادن والفيتامينات إضافةً 
وجبة  تكوين  في  يدخل  حيث  النشويات،  إلى 
منها  األهمية،  في  غاية  نباتية  مكونات  الثريد 
الصاج  خبز  والخبز،  والثوم  والبصل  البطاطا 
بشكل  تُطبخ  المكونات  هذه  أحياناً، كل  والتنور 
صينية  في  تُسكب  ثم  اللحم،  قطع  مع  متجانس 
تحتوي الخبز المصنوع بشكل يدوي، معلنةً عن 

أشهى وجبة عرفناها في تاريخ المنطقة.

أماكن وأسامء

ال تنفرد مناطق شمال وشرق سوريا وحدها بهذا 
الطبق اللذيذ، فجل البلدان العربية تأكل الثريد، 
فلكل  االسم،  هو  وآخر  بلد  بين  يختلف  ما  لكن 
بلد تسمية يطلقها على الثريد في مصر يسمونه 
بالفتة، وهي وجبة محببة لدى عامة أهل مصر 
اسم  الثريد  على  فيطلقون  العربي  المغرب  أما 
اسم  وله  مثرودة  يدعى  ليبيا  وفي  الشخشوخة، 
يسمى  والعراق  الخليج  في  أما  الفتات  هو  آخر 

الثريد وأيضاً يقال عنه التشريب.  
وعلى مستوى شمال وشرق سوريا، يتقاسم أبناء 
حسن  حدثنا  حيث  الثريد،  وجبة  حب  المنطقة 
للثريد،  حبه  عن  الكردي  الشعب  من  حاجي 
وتعلقه بهذه الوجبة حيث يقول إنه كان يقصد أحد 

اصدقائه من سكان بلدة تل كوجر أسبوعياً لكي 
يأكل عنده الثريد، وحين تفاقم حبه لهذه الوجبة 
تحضيرها،  طريقة  يعلمه  أن  صديقه  من  طلب 

وأصبح يعدّها مرات عديدة في الشهر في منزله 
أن  يمكن  ال  التي  المفضلة  وجبته  وأصبحت 

ينقطع عن تناولها على حد تعبيره.

يقول سكان في حماة وسط سوريا إن عدم التزام 
المقررة  بالتسعيرة  الثلج  قوالب  وبائعي  معامل 
وسط  منها  حاجتهم  على  الحصول  من  يمنعهم 
ارتفاع درجات الحرارة وزيادة تقنين الكهرباء 

هذا العام.
يباع  أن  يفترض  الحكومية،  التسعيرة  وبحسب 
ليرة   200 بـ  الثلج  من  الواحد  الكيلوغرام 
سورية، ما يعني أن سعر القالب الذي يزن 16 

كيلوغراماً يصل إلى 2200 ليرة.
والمعامل  المحال  في  يباع  الواحد  القالب  لكن 
آالف  وسبعة  آالف  خمسة  بين  تتراوح  بأسعار 

ليرة سورية.
وقال ماهر العيان )44 عاماً(، وهو اسم مستعار 
أحد سكان حي الضاحية بحماة لوكالة »نورث 
برس« إنه يتكبد عناء البحث عن قالب ثلج بشكل 
يومي بسعر يتناسب مع دخله، »لكن في أغلب 
األحيان ال أتمكن من الشراء بسبب غالء سعرها 
واالزدحام على المحال والمعامل«. وأضاف أن 
الثلج  تأمين  يجعل  الكهرباء  تقنين  فترة  زيادة 

ضرورة في الصيف.
تقنين  نظام  الحكومة  سيطرة  مناطق  وتعيش 
إلى  المناطق  بعض  في  يصل  حاد  كهربائي 
20 ساعة قطع، وسط تصريحات حكومية عن 
نقص التوريدات النفطية وإجراء صيانة لبعض 

محطات الطاقة الكهربائية.
والمزارعين  السكان  كمعظم  »العيان«  ويعجز 
وأرباب المهن عن تحّمل تكاليف تركيب ألواح 
الطاقة الشمسية في ظل تراجع مستويات الدخل 

وارتفاع األسعار.
من  يمنعه  المعيشية،  األوضاع  تفاقم  أن  كما 
شراء مولدة كهربائية وتحّمل تكاليف المازوت 
وآخرون  عائلته  أفراد  ليقضي  البراد،  لتشغيل 
أيامهم تحت وطأة حر الصيف وارتفاع درجات 

الحرارة دون تأمين مياه باردة.

ال مياه نظيفة

اسم  وهو  عاماً(،   55( الطالب  عصام  وأرجع 
ارتفاع  سبب  ثلج،  معمل  لصاحب  مستعار 
من  المياه  شراء  أبرزها  أسباب  لعدة  األسعار 
الصهاريج وتحّملهم تكاليف شراء المازوت من 

السوق السوداء لتشغيل المولدات.
وبسبب انقطاع المياه عن حماة، يضطر أصحاب 
معامل ثلج في حماة لشراء المياه من الصهاريج 
بسعر 40 ألف ليرة للصهريج الواحد، وفقاً لما 

ذكره »الطالب«.
هؤالء  وبحسب  يدفعهم  الكهرباء  تقنين  أن  كما 
لالعتماد على المولدات لتجميد المياه، حيث يتم 
شراء الليتر الواحد من وقود المازوت )الديزل( 

بثالثة آالف ليرة سورية في السوق السوداء.
باإلضافة لقطع الصيانة التي تحتاجها المولدات 
باتت أسعارها »مرتفعة جداً«،  فترة والتي  كل 

بحسب صاحب المعمل.
الثلج  قوالب  فإن  المدينة،  في  سكان  وبحسب 
تتسبب  قد  وحشرات  أوساخاً  تحوي  ما  غالباً 
بحاالت تسمم وأمراض أخرى. وفي ظل ازدياد 
الطلب، توقفت مؤخراً محال لبيع الثلج في حماة 
بسبب صعوبة تأمين المازوت لتشغيل المولدات 
السيطرة  مناطق  وتعاني  القوالب.  وتجميد 
الحكومية من نقص شديد في المشتقات النفطية.

رفعت  الماضي،  تموز  شهر  من  العاشر  وفي 
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر 

مادة المازوت إلى500 ليرة لليتر الواحد.

»الحكومة يف واٍد«

القصور  أحياء  تشهد  شهرين،  من  أكثر  ومنذ 
وغيرها،  الصابونية  وحي  والبعث  واألربعين 
انقطاعاً مستمراً للمياه لفترات قد تصل ألسابيع، 
األحياء  تلك  حصص  بتحويل  اتهامات  وسط 
من المياه إلى المسابح والمزارع التي تقع على 
في  لمتنفذين  ملكيتها  وتعود  المدينة  أطراف 

الحكومة السورية.
بالصهاريج  األحياء  هذه  في  السكان  ويستعين 

عدم  في  مشكلة  يواجهون  لكنهم  المياه،  لتأمين 
صالحيتها للشرب، حيث يضطرون الستخدامها 
المنزلية األخرى، وسط  للتنظيف واالحتياجات 
والمؤسسات  األسواق  المعدنية من  المياه  فقدان 

الحكومية.
لمياه  مصادر  عن  للبحث  سكان  ويضطر 
األسواق ورفع  في  المعبأة  ندرة  الشرب، وسط 
المدينة مشاهد  تنتشر في  تجار أسعارها، حيث 

ويبحثون  المياه،  عبوات  يحملون  وهم  ألطفال 
لتعبئة  المياه  فيها  تتوفر  حدائق  أو  مساجد  عن 

عبوات لمنازلهم.
قال  الحكومية،  بالتسعيرة  االلتزام  وبخصوص 
ونحن  واٍد  في  »الدولة  بتهكم:  المعمل  صاحب 
في واٍد آخر، فقبل أن تضع أسعاراً لقوالب الثلج، 
توفرت  وإن  والكهرباء،  المياه  تؤّمن  أن  عليها 

فال حاجة وقتها إلنتاج الثلج«.

تل كوجر/ مثنى المحمود - وجبة طعام بمكونات بسيطة وتاريخ عريق من األصالة وتراث 
لم يندثر من على مائدة أبناء الريف السوري بكافة أعراقهم.  


